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Päätoimittajalta

Mietteitä mökiltä

R

Itämeri jännitteiden meri

eserviupseeriliiton liittohallitus kokoontui syyskuun kokoukseensa Mikkeliin. Mökiltäni on 50 kilometriä Mikkelin
torille, joten lauantaina iltapäivällä kokouksen päättyessä
ajelin kesämökilleni. Lauantai-ilta kului saunoen ja sunnuntai harrastuksissa luonnon helmassa: Sienestäen ja kalastaen. Olo illalla
oli kevyt ja tyytyväinen. Suomalainen luonto oli jälleen tarjonnut
asukilleen elämyksen ja liikuntaa. Tunnen tietysti kotiseuturakkautta kotona Vihdissä, mutta tunne on aivan erityinen esi-isieni mailla
Etelä-Karjalassa. On helppoa tuntea voimakasta maanpuolustustahtoa seudulla, johon todella on kiintynyt.

Päätoimittaja Seppo Vahasalo
puolustaa isänmaata kaikilla
aseilla, myös näppäimistöllä.

T

ätä kirjoittaessa Itämeren alueella on menossa kolme suurta
sotaharjoitusta.

Ruotsi järjestää alueellaan Aurora-harjoituksen, johon osallistuu
myös suomalaisia joukkoja. Harjoitus on 20.000 osallistujan voimalla
Ruotsin suurin puolustusharjoitus vuosikymmeniin. Harjoitusalueita
ovat Ruotsin puolustuksen avainkohteet, eli Göteborgin ympäristö,
Tukholman ja Mälärenin alue sekä Gotlanti.
Ruotsin omat ”hyödylliset idiootit” ovat pyrkineet masinoimaan
vastustusta harjoitukselle. Tarkoituksena on ollut leimata se Itämeren
alueen jännitteiden kasvattajaksi ja Nato-jäsenyyden esiasteeksi.
Vaikka Aurora osoittaa vahvaa tahtoa puolustaa omaa maata,
Ruotsissa tunnistetaan ja tunnustetaan kahden vuosikymmenen
alasajon vaikutukset kyvykkyyteen puolustaa maata.
Melko vähäiselle huomiolle on jäänyt Saksan merivoimien
kutsuharjoitus Northern Coasts 2017, joka on osoitettu Nato-, EUja Naton kumppanimaille. Harjoitusta johtaa tänä vuonna Ruotsi ja
siihen osallistuu 14 maata. Suomi osallistuu harjoitukseen viiden
aluksen ja 250 henkilön voimin. NOCO-harjoitus lomittuu osittain
yhteen Auroran kanssa.
Kohutuin on Zapad 2017-harjoitus, johon Venäjän oman ilmoituksen
mukaan osallistuu vain 12.700 sotilasta. Koska virallinen luku jää
sotillaallisia jännitteitä lieventämään tarkoitetun Wienin asiakirjan
13.000 sotilaan rajan alle, Venäjän ei tarvitse kutsua ulkovaltioiden
edustajia tarkkailemaan harjoitustoimintaansa.
Virallinen luku herättää lähnnä ärtymystä. Pelkästään yhteen
harjoituksen osaan, joukkojen ja kaluston siirtoon Valko-Venäjälle
on varattu 4.000 junanvaunua. Onko kyseessä Venäjän johdon
täydellinen tilannetajun puute, vai harkittu viesti?
Sotaharjoitusten varjossa käynnissä on jatkuvasti informaatiosota;
operaatio, joka ei ylitä Naton 5. artiklan kynnystä, mutta saattaa
vaikutukseltaan ylittää aseellisten operaatioiden tehon. Gerasimovin
doktriinin mukaan tulevaisuuden sotia ei käydä taistelukentällä,
vaan ihmisten mielissä. Ehkä kertausharjoitusten aiheeksi tarvitaan
tietoturva ja lähdekritiikki?
Yhdysvaltojen presidentinvaalien laillisuudesta tullaan kiistelemään
vielä vuosia. Suomalaiset pitävät itseään niin valistuneina, että
”meihin ei informaatio-operaatiot pure”, mutta siitä huolimatta
refleksiivinen kontrolli näkyy hyvin Nato-keskustelussa. On hyvä olla
valistunut, mutta yhtä tärkeää on pysyä valppaana.

Uusi puolustusasetelma paikallisjoukkoineen hyväksikäyttää
erinomaiselle tavalla kotiseuturakkautta ja paikallistuntemusta.
Suunnitelmia ja esimerkiksi joukkojen siirtoja tehtäessä valinnaisina
reitteinä saattaa olla vaihtoehtoja, joita ulkopaikkakuntalainen
ei kartastakaan ymmärrä. Koko maan puolustuksen kannalta
paikallisjoukot ovat oleellisen tärkeitä. Ne varmistavat, että
suomalainen sissiarmeija tekee tunkeutujan olon tukalaksi paikasta
riippumatta.
Paikallisjoukot ja tietysti muutkin tarjoavat mahdollisuuden
tiivistää reserviläisten ja joukko-osastojen yhteistyötä kriisiaikana.
Voisi ajatella, että reserviläisillä olisi annettavaa eri osapuolien
yhteysasiamiehinä. Myös siviiliväestön pitäminen informoituna
tapahtumista voisi olla ajateltavissa oleva tehtävä. Niitä on toki
muitakin.
Viime aikoina on puhuttu paljon kyberturvallisuudesta ja –uhista.
Kuten aina uusien suosittujen ilmiöiden kanssa, tähänkin ilmiöön
liittyy lieveilmiöitä. On hyvä muistaa, että jotta Suomi panostaisi
suhteellisesti ottaen kyberturvallisuuteen yhtä paljon kuin
Yhdysvallat, taloudellisen panostuksen tulisi olla 200 miljoonan
euron luokkaa. Suomikin lienee nostanut panoksiaan, mutta edelleen
on todella kaukana tuosta tasosta.

Puheenjohtajan
palsta

”Normaalia
asevoimien
toimintaa”
Rerserviläisjärjestöt tapasivat puolustusministeri Niinistön

Toinen asia, joka kyberiin liittyen
ajatteluttaa, on ohjelmistotuotannon
volyymi Euroopassa. On helppo nimetä
kolme – viisi isoa yhdysvaltalaista
ohjelmistotoimijaa.
Siellä
on
ohjelmistojen osaaminen on pitkä perinne.
Samaa ei yhtä suuressa mittakaavassa voi
sanoa Euroopasta.

MPK:n roolia linjataan tulevaisuudessa

Kolmas minua kyberasioissa askarruttava
tekijä on teknologian tuntemus. Uskon,
että tehokas toiminta ja ehkäisevät
toimenpiteet ovat mahdollisia vain mikäli ihminen tuntee teknologia
- mielessä ”reittejä” ja ”reikiä”, joita pitkin ja hyväksikäyttäen
signaalit ja tietokonekäskyt liikkuvat. Julkisuudessa näitä henkilöitä
ei näy ja ehkäpä hyvä niin. Tärkeintä on uskoa ja tietää että heitä on.
Uudellamaalla maanpuolustustoiminta jatkuu syksyllä vilkkaana.
Laittakaa kalenterin kulmaan muistutus esimerkiksi Uudenmaan 35.
Maanpuolustuspäivistä, jotka järjestetään 7.10.2017 Järvenpäässä.
Päättelen kirjettäni Teille tällä kertaa tosiaan kesämökilläni. Takassa
räiskyy tuli, ikkunat antavat järvelle, ilta pimenee, sumu alkaa ottaa
otteensa kotilahdestamme. Vesi jäähtyy kohti talvea ja on enää
13-asteista. Tunnelma ei voisi olla suomalaisempi. Tätä maata,
kulttuuria ja tunnelmaa kannattaa puolustaa. Kiitokset jälleen Teille
kaikille hereilläolosta ja panoksestanne vahtivuorossanne.
Jaripekka Turtiainen
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan
palsta

Piirihallituksesta

P

iirihallituksen kokous pidettiin 6.9. Vihdissä, paikalla oli
kymmenkunta asioista kiinnostunutta henkilöä. Keskustelu
oli hyvää ja toimintaa kehittävää, syyskokoukseen valmistauduttiin toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla. Nostan tässä esille
pari asiaa tulevasta vuodesta:

Viestinnän ja piirilehden kehittäminen
Kokouksessa kiinnitettiin huomiota piirilehden jatkuvasti kohoaviin
kustannuksiin, erityisesti postimaksut tuntuvat vievän yhä
suuremman osan budjetista. Myös lehden kokonaiskustannukset
ovat huomattavat koko piirin tuloihin nähden. Noin puolet kaikista
piirin tuloista menevät lehden kustannuksiin. Rahavirroista päätellen
piirin tärkein toiminto näyttääkin olevan paperilehden julkaisu?
Toisaalta nykyaikaiset digitaaliset viestivälineet tavoittavat
reaaliajassa ja kustannustehokkaasti jäsenet kaikkialla maailmassa.
Keskustelun tuloksena päätettiin kutsua veljespiiri yhteiseen
neuvonpitoon piirien viestinnän ja piirilehden kehittämiseksi.
Päätimme myös avata piirille facebook-sivut mahdollisimman
pikaisesti.

molemmissa tehtävissä samanaikaisesti.
Kiitän jo tässä vaiheessa teitä siitä
luottamuksesta, jonka varassa olen
saanut johtaa tätä piiriä kuusi vuotta.
Uusi toiminnanjohtaja on pikku hiljaa
ajettu sisälle uusiin tehtäviinsä ja piiri on
taloudellisesti vahvempi kuin koskaan
historiansa aikana. Tästä on uuden
puheenjohtajan hyvä jatkaa.

Toivotan kaikki maanpuolustajat perheineen Järvenpäähän
viettämään perinteistä uusmaalaista maanpuolustuspäivää. Luvassa
on taas monipuolista ohjelmaa ja kalusto- yms. esittelyjä. Päivä
huipentuu kaikille avoimeen maanpuolustusjuhlaan JärvenpääTalolla. Tarkempi ohjelma on toisaalla tässä lehdessä.
Terveisin
Ismo Nöjd
puheenjohtaja

Urheilutoiminnan osalta kannettiin huolta etenkin ns. talvilajien
tulevaisuudesta vähälumisessa etelässä. Piirirajat ylittäviä järjestelyja osallistumismahdollisuuksia on kehitettävä naapuripiirien kanssa
ja uusia nuoriin harrastajiin vetoavia kilpailumuotoja on kokeiltava
ja löydettävä. On myös uskallettava tarvittaessa luopua joistakin
lajeista. Päätettiin viestittää ja vaikuttaa entistä painokkaammin
piirin tulevaan kilpailukalenteriin.

Syyskokous 25.10. Tuusulassa
Edessä on tehtyjen suunnitelmien hyväksymiskokous 25.10.
Taistelukoululla Tuusulassa. Lisäksi kokous valitsee piirille uuden
puheenjohtajan. Olen tällä hetkellä sekä piirin puheenjohtaja
että liiton varapuheenjohtaja, eikä ole tarkoituksenmukaista olla
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Ministeriön tiloissa käytiin läpi
ajankohtaisia asioita ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kehittämiseen sekä hallintokulttuuriin liittyviä asioita. Eniten
keskustelua tapaamisessa herätti
ministeriön päätös selvittää erilaisia vaihtoehtoja liittyen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen.
Selvitystyön taustalla on tuoreen puolustusselonteon kirjaus,
jonka mukaan maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla
koulutuksella ja vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tukemalla.
Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen
asemaa paikallispuolustuksessa
sekä virka-aputehtävissä ja näin
vahvistaa maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.
Alunperin maanpuolustus- ja
reserviläisjärjestöjen
yhtei-

työhön. Tuoreessa puolustusselonteossa on linjattu, että Maanpuolustuskoulutusyhdistystä
kehitetään puolustusvoimien
strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Ministeriön asettama selvitysryhmä tarkastelee työssään
kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. MPK:ta voitaisiin kehittää
nykypohjalta eli julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta korostaen.
Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen
perustamalla viranomainen, jolloin sille voitaisiin antaa viranomaistehtäviä. Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen
osana Puolustusvoimia. Selvitysryhmä luovuttaa jo syyskuun
lopulla esityksensä puolustusministerille.

MPK:n kehityslinjauksissa on nähty kolme erilaista vaihtoehtoa.

seksi
koulutusorganisaatioksi
perustettu Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimii vapaaehtoiskouluttajien varassa.
Kouluttajista lähes 3/4 on reserviläisjärjestöjen jäseniä niin, että
Reserviläisliitto on suurin kouluttajia tuottava jäsenjärjestö yli
41 prosentin kouluttajaosuudel-

laan. Reserviläisliitto ja Suomen
Reserviupseeriliitto ovat MPK:n
perustajajäseniä.

Kolme vaihoehtoa kehittämiselle
Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksellä on nykyisin tärkeä tehtävä reservin kouluttajana ja
Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen suorituskyvyn rakentajana. Lisäksi MPK tarjoaa
siviilikoulutusta yhteiskunnan
laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin
varautumisessa sekä naisille
mahdollisuuden maanpuolustus-

Reserviläisjärjestöjen edustajat
alleviivasivat ministeritapaamisessa, että MPK:n kehittämisessä on huomioitava riittävästi
myös ei-sijoitetuttujen reserviläisten kouluttaminen ja yleinen
varautumiskoulutus. Perinteisten
maanpuolustusjärjestöjen
asema ei myöskään saa heiketä
uudistuksen yhteydessä. Lisäksi
korostettiin, että reserviläistoiminnan ja -koulutuksen piirissä
on Suomessa merkittävästi suurempi joukko kansalaisia kuin
esim. Ruotsissa tai Virossa.
(Reserviläisliitto)

Reserviläisliiton uusi, räväkkä graafinen ilme leviää

Tervetuloa
maanpuolustuspäivänä 7.10. Järvenpäähän!

Piirin urheilukilpailut

Reserviläisliiton
ja
Suomen Reserviupseeriliiton
johdon
muodostama
delegaatio tapasi tänään
puolustusministeri
Jussi Niinistön. Liittoja edustivat tapaamisessa puheenjohtaja
Ilpo Pohjola, varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä sekä toiminnanjohtajat Olli Nyberg ja
Janne Kosonen.

Ilmoitusten aikataulu
N:o Aineistopäivä Ilmestyy
1/2017 15.3.

31.3.

2/2017 15.5.

7.6.

3/2017 2.9.

2.10.

4/2017 15.11.

7.12.

Reserviläisliiton slogankuva on
nyt mahdollista ladata omalle
digilaitteelle taustakuvaksi. Taustakuva on tarjolla kännykkä-,
tabletti- tai tietokonemuodossa.
Alta voit ladata omasi ja viestiä
sillä omasta maanpuolustustahdostasi #reserviläiset!
Reserviläisliiton uusi graafinen
ilme julkaistiin vuoden alussa
sähköisissä kanavissa. Peruskallioon, sotilas- ja maanpuolustusesineisiin pohjautuva ulkoasu
sai kovasti kiitosta ja huomiota
niin jäsenistössä kuin sidosryhmissäkin. Kesällä uuden ilmeen

mukaiset messumateriaalit jalkautuivat kentälle.

Reserviläisliiiton uusi ulkoasu on rakennettu erityisesti
puhuttamaan liiton toiminnan
keskeistä kohderyhmää eli armeijan käyneitä henkilöitä.

- Reserviläisliiton uusi ilme on
hyvin näyttävä, tunteita herättävä
ja pysäyttää miettimään. Olemme
halunneet, että jäämme mieleen,
sillä suomalaiset eivät nykyään
erota erilaisia maanpuolustusjärjestöjä ja -toimijoita toisistaan.
Jopa veteraanijärjestöt ja reserviläisjärjestöt sekoitetaan joskus
keskenään, toiminnanjohtaja Olli
Nyberg selittää.
Graafisen ilmeen on suunnitellut
mainostoimisto Folk Finland.

Keinoäly avuksi kyberpuolustukseen
Keinoälyn
loogista päättelykykyä on
mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa
kyberhyökkäyksien
torjunnassa. Lisäksi
siitä voidaan saada
hyötyjä myös automaattisissa tai puoliautonomisissa suojaustoiminnoissa.
Tuoreesta tutkimuksesta ilmenee myös,
että kehitys tuo mukanaan haasteita.
Osittain suljetussa ympäristössä
toimiva, tavanomainen verkkokeskus voi hyötyä keinoälylle
ominaisista, loogisen päättelyn
menetelmistä, osoittaa järjestelmäpäällikkö, insinöörikaptee-

niluutnantti Jani Vanharannan
tekemä tutkimus.

määrittelemättä kuitenkaan miten se tulee ratkaista.

mistoista sekä niissä todettuja
haavoittuvuuksia.

-Tutkimuksessa verkkokeskuksen tavanomaiset menettelytavat
ja työkalut tukivat ensisijaisesti
reaktiivista toimintaa, mutta kuvaajia hyödyntämällä keskuksen
oli joissakin tapauksissa mahdollista varautua myös ennalta
tuntemattomiin verkkohyökkäyksiin. Loogista päättelyä hyödyntävän analyysin avulla uuden
haavoittuvuuden merkitys voitiin
mallintaa, jolloin keskuksen oli
mahdollista suunnitella varautuvia suojaustoimia, taustoittaa
Merivoimien esikunnassa työskentelevä Vanharanta.

- Ongelmanratkaisukyky kyseisenlaisissa järjestelmissä perustuu esitettyjen tosiasioiden
ja olemassa olevien sääntöjen
pohjalta suoritettavaan loogiseen
päättelyyn, jossa ohjelma voi
ratkaisun löytääkseen toteuttaa
varsinaisen laskemisen parhaaksi
katsomakseen tavalla.

-Sovellus tarjosi ratkaisuksi kuvaajaa, joka osoitti visuaalisesti
kaikki mahdolliset verkkohyökkäykset, jotka olivat kyseisessä
ympäristössä pahimman skenaarion mukaan mahdollisia, Vanharanta selvittää.

Keinoälyn toteutuksista ongelmanratkaisuun
tarkoitetuissa
järjestelmissä käytetään usein logiikkapohjaisia ratkaisuja, joissa
järjestelmälle esitetään ongelma,

Tutkimuksen tekninen toteutus
sovitettiin kuvitteellisen organisaation yhteyteen, jonka monikansallisessa toimintaympäristössä hyökkäyksiä mallintavien
kuvaajien soveltuvuutta testattiin
erilaisia kyberhyökkäyksiä jäljittelevillä tapauksilla. Tässä tutkimuksessa ratkaisun tosiasioina ja
sääntöinä käytettiin ympäristön
verkkorakennetta, tietoja käyttöjärjestelmäalustoista ja ohjel-

Tutkimuksen tekninen toteutus
tuotti toimintaympäristöön myös
yhteiskäyttöisiä palveluja, joiden
saatavuutta
verkkokeskuksen
toiminnalla pyrittiin turvaamaan.
-Testattu tekninen toteutus voi
tukea tietoverkko- ja kyberoperaatioiden
päätöksentekijöitä
toiminnan tehostamisessa ja kybersietoisuuden kasvattamisessa.
Verkkohyökkäyksiä mallintavia
kuvaajia hyödyntämällä voidaan
luoda erillisiä menettelyohjeita

sekä koostaa niistä ohjekirjamainen keinovalikoima eri riskitasoissa käytettäväksi.
Itsenäisesti muokkautuvat, itseään korjaavat toimintaympäristöt
ovat todennäköisesti lähitulevaisuutta. Kehitys tuo mukanaan
myös haasteita.
-Yhtä todennäköistä tosin on,
että vastaavankaltaiset keinoälyä
ja koneoppimista hyödyntävät
menetelmät tulevat myös hyökkäävien osapuolten keinovalikoimiin, Vanharanta muistuttaa.
Vanharanta toteutti tutkimuksen
osana ylemmän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden tutkinnon opintoja.

- Meneillään olevat sotaharjoitukset Itämeren molemmin puolin saattavat
herättää epätietoisuutta ja
huolestuneisuuttakin eri piireissä. Harjoittelu on kuitenkin osa asevoimien normaalia
toimintaa, sanoi puolustusvoimain komentaja, kenraali
Jarmo Lindberg tervehdyksessään 222. valtakunnallisen
maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 18. syyskuuta 2017.
- Jokaisella maalla on oikeus
harjoitella omilla alueillaan.
On myös sallittua harjoitella
kansainvälisessä ilmatilassa
ja kansainvälisellä merialueella – luonnollisesti toisten
turvallisuutta vaarantamatta
tai toimintaa häiritsemättä.

Reserviläisliittoon
jäsentulva
Reserviläisliiton jäsenyyttä hakeneiden määrä on nyt
kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuonna.
Suomen lähialueilla on parhaillaan käynnissä suuria sotaharjoituksia. Sotilaallinen
aktiivisuus lähialueillamme
näkyy myös Reserviläisliitossa, jonka jäseneksi liittyneiden määrä on noussut
kymmenellä prosentilla viime vuodesta. Mikäli kehitys
jatkuu vuoden loppuun saakka samanlaisena, liittyy Reserviläisliiton jäseneksi noin
3.300 suomalaista mikä on
toteutuessaan kautta aikojen
suurin luku.
Sotilaalliset kriisit Euroopassa ovat myös aiemmin aktivoineet reserviläisiä. Edellinen jäsenryntäys oli vuonna
2009, jolloin liiton jäsenyhdistyksiin liittyi 3.228 uutta
jäsentä. Taustalla oli vuoden
2008 loppupuolella käyty
sota Georgiassa. Myös Ukrainassa 2014 käynnistyneet
tapahtumat ja Krimin miehitys toivat Reserviläisliittoon
runsaasti uusia jäseniä.
Kuluvana vuonna jäseneksi
on liittynyt enemmän nuoria
kuin aiemmin. Liittyneistä ikäryhmään 15-35 vuotta
kuuluu nyt 46 prosenttia,
kun viime vuonna 35 vuotta täyttäneitä tai nuorempia
liittyneitä oli 39,5 prosenttia.
Miehistöön kuuluvien reserviläisten ja reservinupseerien
osuus liittyneistä on noussut
parisen prosenttia.
Reserviläisliitolla on noin
37.000 jäsentä, joista 58
prosenttia on aliupseereita, 29 prosenttia miehistöä,
neljä prosenttia upseereita
ja kymmenisen prosenttia
armeijaa käymättömiä henkilöitä. 2000-luvulla liiton
jäsenmäärä on kasvanut niin,
että kokonaisjäsenmäärä on
noussut vajaan kolmanneksen. Vahvinta jäsenkasvu on
ollut Pohjois-Pohjanmaalla
ja Pirkanmaalla, joiden jäsenmäärät ovat 2000-luvulla
kaksinkertaistuneet.

4

Oltermanni 3-2017

5

Oltermanni 3-2017

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist, Kaartin Jääkärirykmentti

Toiminnanjohtajalta

Uudenmaan aluetoimisto sai uuden päällikön
- Olen kesällä 50 vuotta täyttänyt everstiluutnantti Helsingistä,
joka on viettänyt lapsuutensa
Nurmijärvellä, nuoruutensa Tuusulassa ja keski-ikäisenä yrittänyt helsinkiläistyä, tosin vähän
huonolla menestyksellä, sillä
puolustusvoimat on tarjonnut
viimeisen kymmenen vuoden aikana toinen toistaan mielenkiintoisempia tehtäviä eri puolilla
Suomea. Kesäkuun alussa 2017
aloitin erittäin mieluisassa tehtävässä Uudenmaan aluetoimiston
päällikkönä.

Everstiluutnantti Vesa
Sundqvist, meille reserviläisille
sinä olet merkittävä henkilö,
uusi tuttavuus, ja vieras vain
toistaiseksi.
Kuka olet, mistä tulet, mitä on
matkalla mukaan tullut?

- Vapaaehtoiset naiset täydentävät erinomaisesti asevelvollisten
miesten joukkoa; asepalveluksen suorittaneista naisista noin
65-70% saa johtajakoulutuksen,
everstiluutnantti Vesa Sundqvist
kehaisee naisten osuutta maanpuolustuksessa.

Asepalvelusta yli 30
vuotta
Asepalvelus on osaltani kestänyt
jo yli 30 vuotta. Se alkoi helmikuussa 1987 saapumiserässä
1/87 Savon prikaatissa jatkuen
va-vänrikkinä Panssariprikaatissa tammikuussa 1988 aina
kesän loppuun asti. Kadettikoulussa opiskelin vuosina 1988-91.
Aloitin aktiivipalvelukseni luutnanttina loppukesästä 1991 Helsingin ilmatorjuntarykmentissä
Hyrylässä ja palvelin siellä vuoteen 2003 asti mm. tykkilinjan
johtajana aliupseerikoulussa ja
patterin päällikkönä. Tosin sinä
aikana palvelin reilun vuoden
Bosniassa SFOR-operaatiossa
vuosina 1997-98 jääkärikomppanian varapäällikkönä ja päällikkönä. Uudemman kerran olin
sotakoulun penkillä Maanpuolustuskorkeakoulussa vuosina
1998-2000 valmistuen yleisesikuntaupseeriksi.
Välittömästi sen jälkeen loppukesästä 2000 aloitin suunnittelu- ja valmiuspäällikkönä,
operaatiopäällikkönä Helsingin
ilmatorjuntarykmentissä. Pääesikunnan maavoimaosastolla
palvelin osastoesiupseerina vuosina 2003-06 ja Lapin ilmatorjuntarykmentissä esikuntapäällikkönä 2007-09. Tämän jälkeen
palvelin ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen johtajana 20092010.
Maanpuolustuskorkeakoulussa palvelin ilmatorjunnan
ja ilmasotaopin pääopettajana
2011-12 sekä suunnitteluyksikön
päällikkönä, strategiapäällikkönä 2012-15 sekä Maavoimien
esikunnassa henkilöstöosaston
apulaisosastopäällikkönä 201517 ennen siirtymistäni nykyiseen
tehtävään.
Tuossa on jo kiertoa kerrakseen.
Tällaisista siirtymisistä ja uusien haasteiden kohtaamisista
lienee jäänyt sinulle mieleen tärkeitä havaintoja, vai kuinka?
Kyllä, matkallani olen saanut
tavata toinen toistaan hienompia ihmisiä. Toivon myös, että
pystyn hyödyntämään kertynyttä kokemusta työkavereideni ja
läheisteni parhaaksi. Sen olen
urani varrella oppinut, että pelkästään yksin tekemällä on mahdollista saada aikaan kovin vähän
– asiat ovat usein niin laajoja ja
eritysasiantuntemusta vaativia,
että jokainen on omalta osaltaan
avainpeluri. Yritän omalla panoksellani vaikuttaa siihen, että
työilmapiiri ja tehtävien edellyttämät resurssit olisivat johtamassani joukossa kohdillaan, jolloin
perusta niin työssä jaksamiselle
kuin tuloksen tekemiselle olisi
kunnossa. Toivottavasti matkan
varrella on tarttunut mukaan
myös ripaus lisää armollisuutta

tehtävässään se tarvitsee tukea
kutsuntalautakuntien kokoonpanoihin oman aluetoimiston
väen lisäksi – ja tukea on myös
saatu; Kaartin jääkärirykmentin
esikunnan lisäksi Rannikkoprikaatista ja Uudenmaan prikaatista ja tänä syksynä ensimmäistä kertaa myös Pääesikunnasta.
Maanpuolustuskorkeakoulun
kanssa on käynnistetty lisäksi suunnittelutyö sotatieteiden
maisterikurssilla opiskelevien
upseereiden
kouluttamisesta
toimimaan kutsuntalautakunnissa osana uudistettavaa sotatieteiden maisterin tutkintoa.
On mahdollista, että tätä pilotoitaisiin jo syksyllä 2018 – aika
näyttää.
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus huipentuu tänä vuonna
marras-joulukuun
taitteessa
Uusimaa 17 -harjoitukseen,
jossa Kaartin jääkärirykmentillä on keskeinen rooli. Kertausharjoituskäskytys tähän harjoitukseen toteutettiin pääosin
ennen juhannusta, joten moni
uusmaalainenkin reserviläinen
on jo saanut kutsun ja pääsee
harjaannuttamaan omaa sodan
ajan osaamistaan kohta puolin.
6.12.2017 ylennysvalmistelut
ovat myös käynnissä niin miehistön, aliupseeriston kuin upseeriston osalta. Aluetoimiston
päälliköllä on toimivalta reservin miehistön ja aliupseeriston
ylennysten osalta. Reservin
upseereiden ylennysesitykset
aluetoimisto käsittelee puoltomerkintöjen kera ja toimittaa ne
Maavoimien esikuntaan. Siellä
ne esitellään maavoimien komentajalle ja toimitetaan edelleen Pääesikuntaan puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle
esiteltäviksi puolustusvoimain
komentajalle päätyen tasavallan
presidentille päätettäviksi.

niin itseä kuin kanssaihmisiäkin
kohtaan – useimmissa tapauksissa lempeällä vaativuudella pääsee kokemukseni mukaan hyviin
tuloksiin.
Olen naimissa ja minulla on kolme lasta, joista nuorimmainen
on 10-vuotias ja vanhimmat 21ja 23-vuotiaita yliopisto-opiskelijoita. Vaimolleni Eevalle olen
äärimmäisen kiitollinen hänen
sinnikkyydestään näinä vuosina,
kun olen työni vuoksi joutunut
asumaan erillään perheestäni.
Ikinä ei Eeva ole valittanut ja tukea sekä kannustusta on riittänyt
– toivottavasti pystyn antamaan
edes pienen osan siitä takaisin
nyt kun palvelen taas Helsingissä.

Miten päädyit 		
sotilasuralle?
Upseerin ura alkoi tuntua kiinnostavalta vaihtoehdolta jo varsin nuorena. Varusmiespalvelus
ja aika va-vänrikkinä vahvistivat
tätä tuntemusta siinä määrin, että
hain lopulta ainoastaan Kadettikouluun. Toinen kovasti minua
kiinnostanut vaihtoehto oli lentäjän ammatti, mutta hakematta

jäi tuolloin.
Nyt olemme tutustuneet sujuvasti
ja mutkattomasti everstiluutnantti Vesa Sundqvistiin ja hänen taustoihinsa. Siirrymme seuraavaksi aluetoimiston päällikön
arkipäivään. Olet ollut pyöreät
100 päivää aluetoimiston päällikkönä.
Miltä koko aluetoimiston työrupeamat näyttävät syksyllä 2017?
Aluetoimiston tehtäväkenttä on
laaja ja monipuolinen. Se toimii
asevelvollisten, muiden viranomaisten ja yritysten rajapinnassa. Kun otetaan huomioon,
että Uudellamaalla asuu noin
1,6 miljoonaa ihmistä ja se, että
puolustusvoimien 900 000 henkilön reservistä merkittävä osa
on pakkautunut Uudellemaalle,
niin koko ajan on sellainen tasainen peruskuorma hoidettavana.
Sama pätee maanpuolustus- ja
reserviläisjärjestöjen, muiden
viranomaisten ja yritysten merkittävään volyymiin nähden
Uudellamaalla. Mielenkiintoisia
tehtäviä ja hienoja kohtaamisia
ihmisten kanssa on täten aika tasaisesti läpi vuoden.

Näkyvin osa työtä
kutsunnat
Tällä hetkellä ehkä näkyvin osa
Uudenmaan aluetoimiston työstä on kutsuntojen toimeenpano
Uudellamaalla. Ne käynnistyivät
22.8. ja päättyvät 15.12.2017.
Koko Suomessa kutsunnanalaisia on tänä vuonna noin 35 000
ja Uudellamaalla noin 10 000.
Pääosa kutsunnanalaisista on
ikäluokkaa 1999 ja lisäksi joukossa on uusintatarkastukseen
määrättyjä edellisvuosien kutsunnoista.
Uudenmaan aluetoimisto määrää palvelukseen eniten Karjalan
prikaatiin Kouvolan Vekaranjärvelle, Kaartin jääkärirykmenttiin Helsingin Santahaminaan
ja Rannikkoprikaatiin Kirkkonummen Upinniemeen. Muita
Uudenmaan aluetoimiston ns.
kiintiöjoukko-osastoja ovat Uudenmaan prikaati Raaseporin
Dragsvikissa, Panssariprikaati
Hattulan Parolannummella ja
Maasotakoulu Lappeenrannassa.

Uudenmaan
aluetoimistolle
kutsuntojen toimeenpano on
iso ponnistus. Onnistuakseen

Voisi todeta, että prosessi on
niin pitkä ja perusteellinen,
ettei sattumille oikein löydy
sijaa, vaan ylennykset todellakin tulevat ansioista, jos ovat
tullakseen… Ja yhä useammalle reserviläiselle se onkin taas
mahdollista, kun vuosittaisten
kertausharjoitusten volyymi on
puolustusvoimallisesti
saatu
nostettua muutaman laihemman
vuoden jälkeen noin 18.000
koulutetun reserviläisen tasolle vuodesta 2015 alkaen. Näin
puolustusvoimauudistuksen
yksi keskeisistä tavoitteista,
toiminnan tason palauttaminen
suorituskykyvaatimusten edellyttämälle tasolle, on näiltä osin
hyvin saavutettu.
Tuo selvitys oli perusteellinen
ja varsin paikallaan. Se antoi
todella sysäyksen. Allekirjoittanutkin vasta nyt oikein ymmärtää, mikä merkitys näissä ylennysasioissa on sillä, kun lontoon
kielellä toistetaan ja toistetaan,
että let`s make difference. Jokaisen taitojaan kehittävän ja
toimintakyvystään huolehtivan
reserviläisen kohdalle sattuu
kertausharjoituksissa tilanteita,
joissa on mahdollista tulla nähdyksi. Mitä oleellista ja reserviläisille tärkeää tiedotettavaa
voisi olla juuri nyt niille, jotka
aikovat asioida aluetoimiston
kanssa lähiaikoina?

Aluetoimiston
asiakaspalvelu
toistaiseksi edelleen
Lauttasaaressa

ollen sodan ajan joukkojen määrä on noin 280 000 sotilasta.
Tässä yhteydessä on hyvä mahdollisuus kiinnittää huomiota
myös siihen, että puolustusvoimille on annettu 1.7.2017 lukien uusi tehtävä, nimittäin neljäs
päätehtävä eli osallistuminen
ulkomaisen avun antamiseen ja
vastaanottoon. Entiset kolme
päätehtävää eli Suomen sotilaallinen puolustaminen, tuki muille
viranomaisille ja osallistuminen
kansainväliseen sotilaalliseen
kriisinhallintaan ovat edelleen
voimassa.

Uudenmaan aluetoimiston asiakaspalvelu (puhelut, sähköposti)
on päivittäin (ma-pe) toiminnassa kello 8-16. Onkin hyvä
paikka tässä yhteydessä tiedottaa
kaikille, että henkilökohtainen
asiointi paikanpäällä asiakaspalvelupisteessä Lauttasaaressa,
osoitteessa Pohjoiskaari 36, on
avoinna ainoastaan tiistaisin ja
perjantaisin kello 8-16. Aluetoimistomme on mukana myös
valtakunnallisessa puhelinpalvelujen kehittämisen pilottihankkeessa, jolloin ruuhkatilanteessa
palvelun saattaa saada esimerkiksi Lounais-Suomen aluetoimistosta. Aluetoimiston järjestämät tarkastukset (AJT) pidetään
myös toistaiseksi Lauttasaaressa
odoteltaessa päätöstä uusista tilajärjestelyistä.
Uudenmaan aluetoimiston pääosat muuttivat kesän alussa
Lauttasaaresta Santahaminaan
osoitteeseen Santahaminantie
17. Tavoitteena on, että koko
aluetoimisto olisi Santahaminassa syksyllä 2018. Tällöin asiakaspalvelupisteemme sijaitsisi
pääportin tuntumassa.
Toivoisin, että reserviläiset
muistaisivat ennakoida asioidensa hoitoa Uudenmaan aluetoimiston suuntaan, koska volyymit
ovat meillä todella suuret. Näin
päästään
todennäköisemmin
parempaan lopputulokseen molempien osapuolten kannalta.
Samaan hengenvetoon on kyllä
todettava, että suurin osa reserviläisistä hoitaa asiansa tässäkin
suhteessa mallikelpoisesti.

Herra everstiluutnantti, saimme tässä keskustelutuokiossa
kootuksi melko tuhdin paketin
ajankohtaista asiaa ja tarpeellista tietoa monellekin meistä. Henkilökuvakin jo rakentui
haastattelun alkupuolella. Kiitos esittäytymisestä. Tervetuloa Järvenpäähän lauantaina
7.10.2017, Uudenmaan 35.
maanpuolustuspäivää
viettämään. Tehtävä odottaa. Otetaan
vielä keskustelumme lopuksi lukijallekin mieleen jäävät kevennykset, joiden kautta käy selville,
että aluetoimiston päällikkönä
palvelee aito ihminen.
Kysymykset:
1) pesäpallo vai jalkapallo 2) kalastus vai metsästys 3) marjat vai
sienet?
Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvistin asepalvelus on kestänyt yli kolme vuosikymmentä.

Tuossa oli paljon tärkeää asiaa
aluetoimiston asiakkaille. Siinä
oli myös lupausta uusista käytänteistä tuleville vuosille.

Naisten hakeutuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen on
vaihdellut vuosien varrella reilusta 400:sta yli 1 100:een (katso kuva). Viimeisen kymmenen
vuoden aikana trendi on ollut
voimakkaasti ylöspäin. Naiset
eivät osallistu kutsuntoihin, vaan
heille pidetään keväisin erillinen
valintatilaisuus.
Vapaaehtoiset naiset täydentävät erinomaisesti asevelvollisten
miesten joukkoa; asepalveluksen
suorittaneista naisista noin 6570% saa johtajakoulutuksen.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna
Uudenmaan aluetoimiston alueelta haki eniten naisia (324/ v.
2017) vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja suosituin joukkoosasto oli Kaartin jääkärirykmentti (165/ v. 2017).
Näin tuli selväksi, että tämä paljon kiinnostava naisten hakeutuminen asepalvelukseen on ollut

1) jalkapallo 2) kalastus – sain
muuten 50-v-lahjaksi uuden virvelin J 3) vaikea valinta, mutta
kallistun niukasti marjojen kannalle!

HAASTATTELIJANA
KEIJO KYLMÄLÄ

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus
Eri medioissa silloin tällöin nostetaan esille naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Viimeksi heidät liitettiin kutsuntoihin, jotka
parhaillaan ovat menossa myös
Uudellamaalla. Paljonko naisia
on alueellamme hakeutunut vapaaehtoiseen palvelukseen tänä
vuonna?

Vastaukset:

Neuvottelupäivät Tampereella

O

sallistuin toiminnanjohtajien neuvottelupäiville, jotka pidettiin Tampereella elokuun loppupuolella. Kaksi päivää kului vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan asioita
tarkasteltaessa ja niistä keskustellessa.

Tilaisuus oli hyvin järjestetty ja asiaa oli päivien täytteeksi riittävästi. Suomen Reserviupseeriliiton,
Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtajat apulaisineen olivat järjestäneet
asiapitoisen ja toiminnanjohtajia osallistavan tapahtuman.
Itselleni kuin monelle muulle reserviläispiirin toiminnanjohtajalle, olisi kuitenkin ollut tarvetta saada
vuoden 2018 toiminnan suunnitellun perusteita enemmän ja tarkemmin. Päivillä kuitenkin selvisi,
että vuodelle 2018 liittojen jäsenmaksuosuudet eivät ole nousemassa vuodesta 2017. Samoin liittojen
maksamat tuet ja avustukset pysyvät vuoden 2017 tasolla.
Näillä näkymin eivät myöskään Uudenmaan Reservipiirien (sekä UUDRES ja URUP) piiritason
jäsenmaksuosuudet ole nousemassa vuoden 2017 tasosta. Piirien syyskokoukset kuitenkin näistä
asioista lopulta päättävät. Näiltä pohjilta voidaan varsin luottavaisesti kerhoissa ja yhdistyksissä
suunnitella omaa toimintaa ja talousarvioita vuodelle 2018.

Jos et ole sosiaalisessa mediassa, et ole olemassa
Tiedottajille ja toimittajille lienee selvää, että tänä päivänä omaa asiaansa ei saa suuremman yleisön
tietoisuuteen, ellet ole mediassa ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa.
Sähköisessä viestinnässä sähköpostit ja internet-sivut alkavat olla eilispäivää. Kansa ja suuri yleisö
seuraavat Twitteriä, Instagramia, Facebookia, Sanpshottia ja mitä muita näitä vastaavia onkaan. Näin
nuoriso ja minua hieman nuoremmat varttuneet aikuiset ovat asiassa opastaneet. Uskon asiassa heitä,
kun kaiken lisäksi Kosonen, Nyberg ja Tarkiainen ovat asiassa yksimielisesti samaa mieltä.
Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n hallitus päätti perustaa piirin Facebook-sivut. Varmaan myös
veljespiiri tulee tekemään samoin. Piirien ja niiden jäsenyhdistysten tiedottajille onkin tarvetta entistä
enemmän. Toiminnanjohtajana tietysti otan osaltani vastuuta sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta
tiedottamisesta. Apua ja tukea tarvitaan kuitenkin jatkuvasti. Nyt on tarjolla aktiivisille tiedotuksesta
kiinnostuneille tekemistä yhä laajenevan, uudistuvan ja monipuolistuvan tiedotustoiminnan kentässä.
Pitää olla lyhyitä tekstejä, värivalokuvia, videota ja ääntä. Nämä tulee tarjota kohdeyleisölle
houkuttavasti ja koukuttavasti. Ei tässä sen ihmeellisemmästä asiasta ole kyse.

Tehdään yhdessä
Yhdistystoiminnassa asiat ja niiden toteutus sekä toimeenpano perustuvat pitkälti vapaaehtoisuuteen.
Ollessani mukana 35. Uudenmaan Maanpuolustuspäivän järjestelyissä, olen huomannut, että
vapaehtoisuuden palo tahtoo hyvin herkästi jalostua muutamille harteille. Pienikin apu, tuki tai
osavastuun ottaminen on yhteisöllisyyttä ja kasvattaa yhteenkuuluvaisuutta, verkostoitumista ja
henkeä. Rohkeasti mukaan tekemään asioita yhdessä itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuonna ja
tulevina vuosina.
Tätä samaa teemaa sivuaa myös piirien piirihallituksien työskentely ja kokoukset. Kerhot ja
yhdistykset pitävät kovin tarkkaan huolta siitä, että heillä on maksimaalinen edustus piirihallituksessa.
Piirihallituksen kokoontuessa joudutaan toteamaan, että kokous ei päätösvaltainen, koska yli puolet
hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään puuttuu kokouksesta. Näin on käynyt pari kertaa
tässä kesän – alkusyksyn kokousten kanssa. Jos olisi ollut kuuma, helteinen kesä ja lämmin syksy,
ymmärtäisin että kokousten sijaan löytyy muita aktiviteetteja. Näin kylmänä kesänä asiaa on jotenkin
vaikea ymmärtää – vai lienevätkö kylmät kesäsäät kangistaneet järjenjuoksuni.

Hallintohommia
Aluetoimisto sijaitsee Lauttasaaressa Helsingissä.

viime vuodet nousujohteista.
Voitko mainita joitakin asioita,
jotka ovat nousseet tarkempaan
tarkasteluun nykyisessä työkentässäsi?

rävimmän kärjen muodostavat
valmiusosastot, valmiusyksiköt
(joiden koulutus käynnistyi tänä
kesänä ennen juhannusta) ja välittömän valmiuden joukot.

Sotilaallisen
turvallisuusympäristömme voimakas muutos
viime vuosien aikana on edellyttänyt puolustusvoimilta erityisesti valmiuteen liittyvien
kokonaisuuksien
tarkastelua.
Paljon työtä on tehty ja nyt myös
maavoimat on sekä valmius- että
koulutusorganisaatio. Aiemmin
se profiloitui normaalioloissa
pääasiassa erinomaisena asevelvollisten kouluttajana.

Selonteossa todetaan myös,
että sodan ajan joukkojen täysimääräinen käyttöön saaminen
edellyttää täydentäviä materiaalihankintoja ja yhteiskunnasta
otettavia resursseja. Suomi parantaa koko maan puolustuskykyä tehostamalla nykyiseen 230
000 sotilaan vahvuuteen kuulumattomien joukkojen käyttöä.
Sodan ajan perustamisorganisaatio liitetään osaksi paikallisjoukkoja ja riittävän koulutustason
saavuttaneita varusmiehiä käytetään valmiuden kohottamisen ja
kriisiajan tehtäviin. Vahvuuteen
sisällytetään myös kriisitilanteessa tarvittaessa puolustusvoimiin liitettävät rajajoukot. Näin

Keväällä 2017 julkistetussa puolustusselonteossa on mainittu,
että käyttöön saannin perusteella tarkasteltuna puolustusvoimissa on eri valmiudessa olevia
joukkoja. Valmiusjoukkojen te-

Nyt alkaa vuosikierrossa olla käsillä taas se aika, jolloin toimintalomakkeita, yhdistysten ja kerhojen
toimihenkilöilmoituksia, jäsenmaksulaskutuksen perusteiden ilmoituksia liittoihin jne. on syytä alkaa
keräilemään kokoon. Jos nämä asiat jättää määräajan viimetunneille, niin tällöin pätee sananlasku:
”Ei aamulla tiedä, kuinka lystiä illalla on.”
Toiminnanjohtaja
Kari Halonen
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KILPI 2017 –harjoitus näkyi Porvoossa
ei niin pieninä vihreinä miehinä

- Viikonlopusta tulee MaakK:lle
, paitsi fyysisesti raskas myös
henkisesti haastava, kun yhtään
turvallista hetkeä ei ole vaan vihollisuhka on koko ajan todellinen.
- MaakK on virallinen osa Suomen puolustusvoimia ja harjoittelee oman vuosikalenterinsa
mukaisesti. Mikään ei ole muuttunut sotilaallisessa katsannossa
viime vuodesta, jolloin harjoittelimme saman tyyppisiä asioita
Suisto 2016-harjoituksessa.

Myös
koulutuspäällikkö oli
tyytyväinen

MPK:n koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta ( oik.) ihasteli porvoolaisia
koulutusmahdollisuuksia, jotka tarjoavat erinomaiset puitteet esimerkiksi taistelun rakennetulla alueella harjoittamiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n
tukema ja Porvoon
seudun reserviläisten toteuttama KILPI-2017
–paikallispuolustusharjoitus
näkyi Porvoon seudulla
perjantaina
15.- sunnuntaina 17.
syyskuuta myös kaupunkikuvassa.
Pääosin Tolkkisissa suoritettuun
KILPI 2017 -harjoitteeseen osallistui noin sata henkeä, joista

pääosa maakuntakomppanian
taistelukoulutusyksikössä. Suurin osa harjoitteista suoritettiin
Tolkkisten vanhan sahan ja sataman alueilla, mutta univormupukuisia reserviläisiä näkyi myös
harjoitusalueen
ulkopuolella.
Harjoituksessa ei käytetty ampuma- tai muita melua aiheuttavia
tarvikkeita.
Kyseessä oli alueellinen
syysharjoitus, jossa keskitytään
Itä-ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppanioiden kehittämiseen ja niiden tukemiseen,
kokonaisvahvuus maastossa on
hieman yli sata taistelija, kertoi
harjoituksen johtaja, ylil ( res)
Martin Glantz.

Sotilaallisia valmiuksia kehittävien kurssien johtaja, Glantz oli
tyytyväinen harjoituksen järjestelyihin:
- Joukko on juuri sopivan kokoinen tähän harjoitukseen. Kevyesti mutta riittävästi varustettuna
MaakK on nopealiikkeinen ja
tarjoaa hyvän haasteen vastatoimintaosastolle, joka vakoilee ja
uhkaa paikallisjoukkoamme.
- Porvoon alueen maastot ja
rakennetut alueet palvelevat
harjoituksen tavoitteita sekä paikallisjoukon että ”sissien” kannalta. Kumpikin yksikkö pääsee
elämään tilanne päällä vuorokauden ympäri varustamisesta
harjoituksen purkuun asti.

MPK:n Koulutuspäällikkö Aki
Mäkirinta oli tyytyväinen uuteen harjoittelualueeseen.
– Vieras ympäristö tuo soveltavaan vaiheeseen vaativuutta.
Tolkkisista on lyhyt etäisyys
Santahaminaan. Porvoon Energiaa ja Porvoon kaupunkia haluamme kiittää suuresti, Mäkirinta
kehaisi yhteistyökumppaneita
Uusimaa-lehdessä.
Alueellisessa syysharjoituksessa
keskityttiin Itä- ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppanioiden
kehittämiseen ja niiden tukemiseen.
Porvoon alueen maastot ja rakennetut alueet olivat omiaan
palvelemaan harjoituksen tavoitteita. Viikonloppu oli raskas
koetus osallistujilleen niin fyysisesti kuin henkisesti.
Vihollisuhka oli todellinen kellon ympäri, joten uni saattaa
hyvinkin maistua taistelijoille
illalla, vaikkei hyväkuntoisten
reserviläisten kohdalla sohvape- Ylil ( res) Martin Glantz, joka toimi KILPI 2017 –harjoituksen johtajana,
runoista juuri puhuta. Varusteet vakuutti, ettei aihetta huoleen ole, vaikka harjoitus kaupunkikuvassa
näkyykin.
painavat 15–20 kiloa.
Mäkirinta kertoi Uusimaa-lehdelle, että palvelusturvallisuu- Rauhaton maailmantilanne ei ole neen myös viikonlopun epävadesta huolehditaan kyllä ja unel- vaikuttanut enenevästi harjoi- kaa sää. Täysin sateetonta ei viile on myös aikaa.
tuksiin. Vapaaehtoiset ovat osal- konloppuna ollut. Taistelijalla on
– Harjoittelutilanteet ovat dy- listuneet harjoitteisiin jo reilun aina jääkärikeli; ulos mennään,
naamisia, ei ennalta käsikirjoi- parinkymmenen vuoden ajan.
satoi tai paistoi.
tettuja. Harjoituksen tavoitteena Mäkirinta sanoo, että myös Kilon kerrata ja parantaa toimintaa pilahden teollisuusalueen sijoit- TEKSTI JA KUVAT:
aluevalvonnassa.
tuminen harjoituksen lähietäi- ANTTI KAURANNE
Mäkirinnan mukaan harjoituksia syydelle oli sattumanvaraista.
LÄHTEET:
ITÄVÄYLÄ,
pyritään järjestämään pari kertaa Ulkoisiin seikkoihin lasketta- UUSIMAA-LEHTI
vuodessa.

Ratsuväen perinnesoittokunta tahditteli Saksanniemen Järjestyslipuston satavuotisjuhlia.

Runeberginpuistossa kajahtivat ratsuväkimarssit
Aurinkoinen
syyskuun sunnuntai tervehti
porvoolaisia
sään lisäksi myös
erikoislaatuisella
yllätyksellä.
Kohta
puolenpäivän
jälkeen kajahtivat Runeberginpuistossa
kotimaisten ratsuväkimarssien suosikkien sävelet rakuunapukuisen orkesterin
soittamina.
Väenpaljous oli saapunut kaupungin ydinkeskustaan kuuntelemaan - ja katselemaan - kun
Ratsuväen Perinnesoittokunta
antoi puistokonsertin Porvoossa
Saksanniemi 100 -muistojuhlassa. Ensimmäisenä kajahti ilmoille tuttu ”Muistoja Pohjolasta”,
joka sai kaikkien asevelvollisuutensa suorittaneiden kengät
napsuttamaan tahtia, sillä onhan
marssi tuttu kaikille armeijan
maastopukua kantaneille.
Punaisiin pussihousuihin ja rakuunoiden paraatiasuun kuuluviin luurankotakkeihin pukeutunut soittokunta on näyttävä
näky laadukkaan musiikkinsa
ohella, joten katsottavaa riitti.
Soittokunnan kapellimestarina
toimii Antti Hirvikallio. Puistokonsertti liittyi Saksanniemi 100
–muistojuhlaan, jota vietettiin
Saksanniemen JärjestyslipustonSaxby Ordningsfanan perustamisen kunniaksi.

Ratsukoita kadulla
Ratsuväkiperinne näkyi kaupungin keskustassa muutenkin
vahvana, sillä rakuunoiden pe-

Puolustusministeri Jussi Niinistö otettiin juhlavasti vastaan Saksaniemi 100 –muistojuhlaan. Rakuunoiden
kunniavartion ohella ministeriä olivat jo ovella vastaanottamassa Porvoon Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Erkki Naumanen ( vas.) sekä opetusneuvos Ilmari Ojala ( oik.) , joka oli sonnustautunut juhlan
kunniaksi rakuunoiden perinnejuhla-asuun.

rinneasuihin
sonnustautuneet
Uudenmaan eskadroonan ratsukot partioivat Runeberginpuiston ja muistojuhlan pääpaikan,
kulttuuritalo Grandin liepeillä.
Sympaattiset
suomenhevoset
ja komeat rakuunat ratsuväen
sotilaspuvussa m/22 pitkine sapeleineen vangitsivat katsojien
huomion kuten aina, kun esiintyvät. Vuonna 1996 perustettu Uudenmaan Eskadroona - Nylands
Skvadron on yksi kymmenestä
Ratsumieskilta ry:n paikallis-

osastosta ja esiintyy usein ympäri maan erilaisissa maanpuolustustapahtumissa.

Puolustusministeri
puhui Grandissa
Päämuistojuhla Grandissa kustuvieraille alkoi kello 14. Juhlan
pääpuhujana ollut puolustusministeri Jussi Niinistö ( uv) muistutti että on totta, että Suomi juhlii itsenäisyyttään paljolti sotien

kautta – arvokkaasti ja uhrauksia
muistaen. Tämä johtuu ministerin mukaan siitä, että itsenäisyys
saavutettiin sodan kautta ja se
myös säilytettiin sotien kautta.
Tuleva historiankirjoitus voikin
nähdä vapaussotamme ja talvisekä jatko-sodan muodostavan
vapauskamppailumme kokonaisuuden ministerin arvion mukaan.
Porvoon kaupungin tervehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja
Fredrick von Schoultz.
Sunnuntaina puolilta päivin,
ennen pääjuhlan alkua pidettiin
Saksannniemen Järjestyslipuston
koulutuspaikkana toimineella
Saksanniemen kartanolla koruton seppeleenlaskutilaisuus.
Kenttähartauden
Saksannie-

messä piti kenttäpiispa Pekka
Särkiö, ja tilaisuudessa puhui
Vapaussodan Helsingin Seudun
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Uutela. Tilaisuuteen
osallistui yli sata henkeä ja tunnelma oli harras.
Saksanniemi 100-muistojuhla
kuuluu Suomi 100 –juhlavuotistapahtumien sarjaan. Saksanniemen Järjestyslipusto oli syksyllä
1917 perustettu ratsupoliisikoulu, johon valittiin kaksi sataa
vapaaehtoista nuorukaista koulutettaviksi poliiseiksi. Perustettu
poliisikoulu toimi senaatin tukemana ja sen johtajana toimi ratsumestari Gaston Ahrenberg.
Järjestyslipuston merkitys itsenäistyvälle Suomelle oli suuri,
sillä marraskuussa 1917 tapahtu-

neen, venäläisten matruusien ja
punakaartilaisten toimin tapahtuneen hajottamisensa jälkeen
se kokoontui uudestaan Pohjanmaalle, josta siitä muodostettiin helmikuulla 1918 Suomen
senaatin armeijaan Uudenmaan
Rakuunarykmentti.
Muistojuhlan järjestäjinä toimivat Porvoon Reserviupseerikerho, Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys, Porvoon
kaupunki sekä paikalliset maanpuolustusjärjestöt.

ANTTI KAURANNE
KUVAT:
PÄIVI J. VEROSAARI

8

Oltermanni 3-2017

9

Oltermanni 3-2017

Tilaisuuden juontajana toimi
kunniapuheenjohtaja Jouko
Saarto.

Nurmijärven
Reserviläiset ry
60-vuotta
Sipoon
Reserviläiset
vapaussodan
maisemissa
Tampereella
Musiikista vastasi Kaartin soittokunta.

Nurmijärven reservi- kansanmusiikkiteos Ahma, sekä
tilaisuuden päättänyttä
läiset ry vietti 60-vuo- ennen
Maamme-laulua, aina sykähtisjuhliaan lauantaina dyttävä Finlandia, jonka laulu12.8. Kyseisenä päi- osuuden tulkitsi Ari Grönthal.
vänä tuli kuluneeksi
tasan 60-vuotta yhdis- Puolustusministeri
tyksen merkitsemises- korosti nopeampaa
tä yhdistysrekisteriin valmiuden nostoa
Nurmijärven Reservipäiväjuhlassa
naliupseerit r.y. nimel- Juhlapuhujana
toimi puolustusministeri, filosolä.
fian tohtori ja entinen nurmijärPäivän juhlaohjelma oli jaettu
kahteen osaan, kaikille avoimeen
päiväjuhlaan ja illalliskortin edellyttävään iltatilaisuuteen. Lisäksi
aamulla ennen päivän juhlallisuuksia, muistettiin yhdistyksen
perustajajäseniä laskemalla kukat
heidän haudoilleen kirkonkylän
hautausmaalla.
Juhla järjestettiin entisen suojeluskuntatalo Ahjolan juhlasalissa.
Tila on nykyisin kunnan omistama ja siellä järjestetään runsaasti
nuorisotoimintaa, sekä yhdistysten
että yksityisten tahojen juhlatilaisuuksia.

Päiväjuhla Ahjolassa
Päiväjuhla veti saliin mukavasti
väkeä ja sen juonsi reippaasta ulosannistaan tunnettu Nurmijärven
Reserviläiset ry:n kunniapuheenjohtaja Jouko Saarto.

veläinen Jussi Niinistö. Muut
puheet ja esitykset saatiinkin
soittokuntaa lukuun ottamatta hoidettua aidosti paikallisin
voimin. Tosin siitäkin osa, mukaan lukien orkesterin johtaja,
osoittautuivat entisiksi tai nykyisiksi nurmijärveläisiksi.
Puolustusministeri korosti puheessaan puolustuslainsäädännön muutoksen merkittävyyttä.
Reservin joukot voidaan tarvittaessa käskeä palvelukseen
huomattavasti aiempaa nopeammin.

Mukana juhlassa oli myös
ilahduttava määrä veteraaneja.
Mauno Tenhovirta esitti runomuotoisen onnittelupuheenvuoron. Toisen puheenvuoron
käytti paikallisen reserviupseeriyhdistyksen
puheenjohtaja
Tatu Häkkinen.

Tilaisuuden avasi Nurmijärven
reserviläiskuoro, kuorolle perinteisellä Sillaanpään marssilaululla. Säestyksestä huolehti Kaartin
soittokunta 20-henkisellä kokoonpanolla. Orkesteria johti Hannu
Simoinen.

Esitysten ja puheiden lisäksi
tilaisuudessa luovutettiin juhlapäivänä myönnettyjä huomionosoituksia. Ansiomitaleita
oli haettu sekä yhdistyksen
jäsenille että erityisen paljon
yhteistyössä kunnostautuneille
reserviupseereille.

Tervetulosanat lausui yhdistyksen
puheenjohtaja Mikko Tomperi,
jonka jälkeen reserviläiskuoro
esitti Jääkärimarssin. Muita tilaisuudessa kuultuja esityksiä olivat
Sibeliuksen Pelleas ja Melisande
teoksesta osa Melisande, Äänisen
aallot Juha Poikelan laulamana,
sotilassoittokunnan
esittämänä

Päiväjuhlaan ei yhdistetty suoranaisesti kahvitilaisuutta, mutta kahvin, muiden virvokkeiden
ja pienen naposteltavan nauttimiseen tarjottiin mahdollisuus
Nurmijärven reserviläisyhdistysten läheisessä kerhotilassa.
Tätä mahdollisuutta tutustua
kerhotilaan käytettiinkin mu-

Sipoon Reserviläisten
vuosittainen sotahistoriallinen kevätretki
pidettiin tällä kertaa
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Kohteeksi valikoitui
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Tampereen seutu.

kavasti hyödyksi ja samalla se
toimi levähdyspaikkana ennen
iltatilaisuuden alkua pidemmältä saapuneille.

Iltajuhla ruuan ja
tanssin merkeissä,
luonto vastasi ilotulituksesta

Tampereellahan käytiin vapaussodan suurin taistelu 99 vuotta
aikaisemmin.

Iltatilaisuuteen osallistui reilut
sata henkilöä. Mukana juhlassa
oli valtiovallan edustajan lisäksi paikallisten sidosryhmien,
kuten kunnan ja seurakunnan
edustajat. Ruokailun sujuvuudesta vastasi paikallinen pitopalvelu ja musiikkitarjonnasta
tanssiorkesteri solistinaan reserviläisten Juha Poikela.

etsimättä myös Väinö Linnan
ja Juice Leskisen haudat. Kummankaan ansioita suomalaisen
sielunmaiseman kuvaamisessa
tuskin voi kiistää.
Mannerheim-kallio
sijaitsee
Leinelän kaupunginosassa keskellä omakotitaloaluetta. Kerrotaan, että tältä paikalta Mannerheim katsoi Tampereen kaupunkiin Tampereen taistelun ollessa
käynnissä. Paikalta on edelleen

Mannerheim seurasi Tampereen taisteluja kalliolta, jonne on
pystytetty muistopatsas.

suora näköyhteys kaupunkiin.
Patsas on pystytetty 4.6.1956.

Ylennys varapuheenjohtajalle maastomajoituksessa

Vapriikissa hyvä
vapaussota-aiheinen
näyttely

Reissun majoitus oli järjestetty
Sipoon Reserviläisille tyypillisesti maastomajoituksena. Kohteena oli Pukalan virkistysmetsä,
joka sijaitsee Orivedellä. Paikalta löytyi komea järvenrantalaavu, joka toimi tukikohtanamme.
Hauskan illanvieton päätteeksi
vuorokausi vaihtui sunnuntaiksi
4.6., joka on puolustusvoimien
lippujuhlanpäivä. Päivä olikin
poikkeuksellisen juhlava, koska
reissulla mukana ollut yhdistyksen varapuheenjohtaja Petteri
Seppänen ylennettiin kersantiksi. Arvomerkit kiinnitettiin kauluslaattoihin puolilta öin.

Retki alkoi aikaisin aamulla 3.6.,
jolloin suunnattiin Tampereen
Vapriikkiin. Vapriikissa on erittäin laadukas pysyvä vapaussotaaiheinen näyttely, sekä väliaikainen Pajarin pojat -nimellä kulkeva Aaro Pajaria käsittelevä
näyttely. Kenraalimajuri Aaro
Pajarihan oli kaikkien sotiemme
veteraani ja Mannerheim-ristin
ritari. Hän toimi uransa aikana
myös Tampereella, jonne hänet
on myös haudattu.

Ilotulitus järjestyi kyseisenä iltana luonnon puolesta, viihdyttäen juhlaväkeä ukonvasamin
ja puita kaataen, kulkiessaan
suoraan Kirkonkylän yli. Osalla vieraista ilotulituksen varjopuoli toki odotti juhlien jälkeen
kotona.

TEKSTI:
MIKKO TOMPERI
KUVAT: MAIRE KUJALA.

Iltapäivän kohteena oli Tampereen suojeluskunta- ja lottamuseo, joka sijaitsee paikallisten reserviläispiirien toimiston yhteydessä ja on auki vain tilauksesta.
Museon näyttelyssä on erittäin
kattava kokoelma erilaista aiheeseen liittyvää esineistöä ja kirjallisuutta. Pieni myymäläkin on.
Museo on aivan kävelymatkan
päässä Tampereen keskustasta.
Suositeltava kohde.

Länkipohjan taistelu
ja Matti Laurilan
kuolinpaikka

Kalevankankaan
hautausmaalla
muistetaan molempia
osapuolia
Soppatykki oli ladattuna tilaisuutta varten.

Iltapäivä jatkui Kalevankankaan
hautausmaalla, jossa on vapaussodan molempien osapuolien
muistomerkit. Löytyipä paikalta

Matti Laurilan kaatumispaikka Länkipohjassa on saanut
muistopaaden.

Kalevankankaalla muistetaan taistelun molempia osapuolia.

Alikersantit kohtasivat näyttelyssä.

Sunnuntain ohjelmassa oli vielä käynti Länkipohjassa, jossa
on useita Länkipohjan taistelun
muistomerkkejä. Yksi näistä
on aivan ysitien varressa Matti
Laurilan kuolinpaikalla. Matti
Erkki Laurila (19. joulukuuta
1865 Lapua – 16. maaliskuuta 1918 Länkipohja, Jämsä) oli
suomalainen suojeluskuntalainen, joka komensi Suomen sisällissodassa valkoisten puolella
vapaaehtoisista koottua Lapuan
suojeluskuntaa toimien komppanianpäällikkönä.

TEKSTI JA KUVAT:
OSSI IKONEN

10

Oltermanni 3-2017

11

Oltermanni 3-2017
Kuva: Hannu Vallas.

Kunniaa ”lapiojääkäreille” ja sotaveteraaneille

Kannaksen panssariestekivi muistomerkiksi Hyytiälään
Helsingin yliopiston
metsäasemalla Hyytiälässä paljastettiin
11.9.
Kannakselta
tuotu panssariestekivi. Kannaksen linnoittamiseen vapaaehtoisina
kesällä
1939 osallistuneiden
metsäylioppilaiden
hakkaama kivi tekee muistomerkkinä
kunniaa
kaatuneille ammattiveljille ja
muille sotiemme veteraaneille.
Keväällä 1939 se jo aavistettiin: Kyllä se itä taas aikoi taas
päälle käydä. Ja pääportti Karjalan kannaksella oli lähes auki.
Hyökkäyksen torjuntaan sopivia linnoitteita oli kovin vähän,
vaikka Kannaksen linnoittamista
oli aloiteltu jo 1920-luvulla. Itsenäisyyden alusta asti suomalaiset olivat kokeneet uhaksi vain
yhden ilmansuunnan, idän, ja
tuo uhka synnytti legendaarisen
maineen saaneen, mutta todellisuudessa melko heikon Mannerheim-linjan rakentamisen Karjalan kannakselle.
Huoli Stalinin Neuvostoliiton aggressiivisesta toiminnasta
kasvoi, ja sai kesällä ja syksyllä 1939 peräti 70.000 miestä ja
2500 lottaa lähtemään vapaaehtoisena linnoitustöihin Karjalan
kannakselle viikoksi, kahdeksi
tai kolmeksi.
Lempinimen ”lapiojääkärit”
saaneista vapaaehtoisista sanottiin, että heidän hikensä säästää suomalaisten verta, jos sota
syttyy. Suomen linnoittamisen
historiaa tutkinut kenraali Reino Arimo arvioi aikoinaan, että
vapaaehtoisten tekemän työn taloudellinen arvo oli hieman alle
10 miljoonaa markkaa, mutta
todellinen arvo oli rahassa mittaamaton.
Pari kuukautta vapaaehtoistyön
päättymisen jälkeen Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen.

Hyytiälän metsäasemalta linnoitustöihin
Myös 98 metsätieteiden ylioppilasta eli lyhyemmin metsäylioppilasta lähti Kannakselle Helsingin yliopiston metsäasemalta
Hyytiälästä yliopiston metsänhoitajana toimivan metsätieteiden tohtori Martti Tertin
johdolla. Tertti oli hyvin isänmaallinen ja innostava opettaja,
joka johti opiskelijoiden kesäkursseja metsäasemalla Juupajoella, Pohjois-Hämeessä. Tertin
erikoisharrastuksena oli luonto
ja sen suojeleminen sekä nuorisotyö, ja hänen kirjalliseen
tuotantoonsa kuului tutkimusjulkaisujen lisäksi kaksiosainen
metsäkirja nuorille ja salanimellä
Martius Varro julkaistu historiallinen nuortenromaani ”Caesar
katsoo pohjoiseen”.

Puolustusministeri
juhlapuhujana
Metsäylioppilaiden panssariestekivi ”Puolustusvoimat selvittää
tällä hetkellä erilaisia malleja
paikallispuolustuksen tehostamiseksi. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä tulee
olemaan kaikissa malleissa nykyistä korostetumpi asema. Aikakautemme vapaaehtoiset eivät
kuitenkaan osallistu linnoitustöihin. 2020-luvun vapaaehtoisille
riittää työsarkaa laajojen alueiden valvonnassa, perustamisen
varmistamisessa ja muiden viranomaisten avustamisessa.”
Kun nyt katsoo Kannaksen
panssariesteitä, kiinnittää huomiota miten matalia ne ovat.
Hyytiälä-kivestäkin puolet oli
maan alla eli esteen korkeus oli
vain runsaat puoli metriä. Nykyaikainen panssarivaunu, kuten Leopard, menisi heilahtaen
Metsänhoitaja ja sotaveteraani Kauko Mäenpää juuri paljastetun Hyytiälän panssariestekiven luona. Mäenpää oli itsekin linnoittamassa Kannasta, yli. Mutta talvisodassa korkeus
joskaan ei metsäylioppilaiden joukossa vaan Tampereen suojeluskunnan koululaiskomppaniassa. Airueina metsäylioppilaat Olivia Kuuri-Riutta riitti, ja talvisodan puhjetessa
ja Risto Kiiskinen. Oikeassa laidassa muistopatsashankkeen primus motor, metsänhoitaja Pekka-Juhani Kuitto.
30.11.1939 kiviesteet tulivat todelliseen tarpeeseen.
Panssariestekivi Hyytiälä olKesällä 1939 Hyytiälän metkoon kunnianosoitus sotiemme
säasemalla oli poikkeuksellisesveteraaneille ja satavuotiaalle
ti kaksi perättäistä 60 hengen
Suomelle.
kesäkurssia, ja kurssien välissä
Tertti johti metsäylioppilaat linnoitustöihin. 98 miestä lähti metTEKSTI JA KUVAT:
säasemalta laulaen marssimaan
JUKKA SIPPOLA
Korkeakosken rautatieasemalle
ja sieltä härkävaunussa edelleen
keskiselle Kannakselle.
Metsäylioppilaat rakensivat
23.7.‒6.8.1939 kahtena työmaana nelirivistä panssarivaunuestettä yhteensä 7 kilometrin
matkalle Pasurinkankaalle, joka
sijaitsee Vuoksen ja Punnusjärven välisellä kannaksella. Linnoitustöitä tehtiin kahdella työmaalla, pohjoisemmalla Pasurin
työmaalla Martti Tertin johdolla
ja assistentti Paavo Yli-Vakkurin johdolla Sarkolan työmaalla
etelämpänä aina Punnusjärveen
asti.
Kummallakin työmaalla oli poraryhmä, kaksi kuljetusryhmää,
Puolustusministeri Jussi Niinistö metsänhoitaja-sotaveteraanien kanssa Hyytiälän panssariestekiven
kaksi pystytysryhmää ja toimi- paljastuksessa.
tusryhmä. Louhitut kivipaadet
kuljetettiin hevosilla paikoilleen
keskuudessa ajatus tuoda kivi 2017 alkuperäisen kiven siirto
ja pystytettiin miesvoimin tal- Pasurinkankaalla oli hukassa.
Syksyllä 2013 sotahistori- Suomeen yliopiston metsäase- Suomeen onnistui.
joilla niitä varten kaivettuihin
an harrastaja, ekonomi Sirkku malle muistomerkiksi sotaan
Varsinaisen urosmehiläisen
kuoppiin.
Yhteen pystytettyyn panssa- Rainio löysi erikoisen panssa- joutuneille ammattitovereille. työn teki kiven siirron hoitanut
Pasurinkankaalta Aktiiviseksi puuhamieheksi ryh- Etelä-Hämeen Reserviläispiirin
riestekiveen Pasurin työmaalla riestekiven
hakattiin
Ylioppilasyhdistys seuratessaan isänsä sotatietä tyi metsänhoitaja Pekka-Juhani puheenjohtaja Kari Salminen,
Metsämiesten (nyk. Metsä- Kannaksella. Sana ”Hyytiälä” Kuitto Jyväskylästä, kokenut jolla oli aiempaakin kokemusta
ylioppilaat ry) tunnus ja sana johdatti hänet yliopiston metsä- sotahistorian harrastaja ja myös vastaavasta operaatiosta. Salmi”Hyytiälä”. Tuon Hyytiälä-sa- asemaan ja yhteyteen metsänhoi- alan kirjailija. Teollisuuden Met- nen toimii omistamansa kuljenan naputteli porarina toiminut tajien kanssa. Metsäylioppilai- sänhoitajat ry lupasi hankkeelle tusyrityksen toimitusjohtajana.
rahoituksen.
Salmisen taidetakomossa pansmetsäylioppilas Kalle Putkisto, den kivi oli löytynyt.
Ensimmäiset yritykset eivät on- sariestekivi istutettiin elokuussa
joka sittemmin toimi pitkään
nistuneet eri syistä ja aikaa kului. talkootyönä jalkaan ja muistoHelsingin yliopiston metsätek- Panssariestekivi
Puuhamiehet harkitsivat jo kopi- merkki oli Hyytiälään kuljetusta
nologian professorina. Putkisto Suomeen
on teettämistä Hyytiälä-kivestä vaille valmis.
kyseli myöhemmin toisinaan
tietääkö kukaan mitään kives- Hyytiälä-kiven löytymisen jäl- Salpalinjasta irrotettavaan panstä, mutta sen sijainti ja kohtalo keen syntyi metsänhoitajien sariestekiveen. Lopulta kesällä

Tervetuloa Järvenpäähän!
Järvenpäässä
juhlitaan tänä vuonna
50-vuotisjuhlia Suomi 100-juhlien ohella,
sillä Tuusulasta 1951
kauppalaksi itsenäistynyt Järvenpää sai
kaupunkioikeudet
vuonna 1967. Toivotamme
lämpimästi
Maanpuolustuspäivän vieraat ja muut
Oltermannin
lukijat
tervetulleiksi iloiseen
ja eläväiseen kaupunkiimme!
Järvenpää oli erinomaista maaperää luovalle yritteliäisyydelle
jo Tuusulanjärven taiteilijayhteisön aikaan 1900-luvun vaihteessa. Yhteisö sai alkunsa kirjailija
Juhani Ahon ja taidemaalari
Venny Soldan-Brofeldtin muutettua järven rannalle Aholaan
vuonna 1897. He saivat pian naapureikseen koko joukon taiteilijaystäviä, muiden muassa taidemaalari Eero Järnefeltin sekä
säveltäjämestari Jean Sibeliuksen perheineen. Yhteisön taiteilijoiden tuottama kuvataide, kirjallisuus ja musiikki muokkasivat
vahvasti suomalaista kansallisidentiteettiä, mikä yhä henkii taiteilijakodeissa. Myös Järvenpään
taidemuseossa pääsee tutustumaan alueen kuvataiteen helmiin
vaihtuvien korkealuokkaisten
näyttelyiden rinnalla.
Sama luovuus ja yritteliäisyys
leimaavat 42 000 asukkaan Jär-

Tutustu myös:
Sibeliuksen ja muiden taiteilijoiden
kotikaupunki
Ainola, Sibeliuksen kotitalo, on yksi Järvenpään nähtävyyksistä. Kuva: Anja Asunta

venpäätä edelleen. Sijaintimme
kulttuurimaisemissa Uudenmaan
maakuntajärven – Tuusulanjärven – rannalla sekä rautatien
ja Helsinki–Lahti-moottoritien
varressa, vain puolen tunnin
matkan päässä pääkaupungista,
tekee kaupungista houkuttelevan
kohteen niin uutta kotia etsivälle,
yrittäjälle kuin miniloman viettäjällekin. Nykykukoistusta todistavat paitsi vilkas kasvu myös
useat tunnustukset Uusimaapalkinnosta yrityspalkintoihin.
Kiitos niistä kuuluu aktiivisille
asukkaillemme ja yrittäjillemme,
jotka uskaltavat ideoida ja toteuttaa uusia ilmiöitä, tapahtumia ja
tuotteita, usein valtakunnallisina
edelläkävijöinä.
Järvenpää on hyvin kompakti
kaupunki: kaukaisimmastakin
kolkasta pääsee nopeasti ostok-

sille keskustaan tai vaikkapa
Tervanokan uimarannalle. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST kokoaa laadukkaat
sosiaali- ja terveyspalvelut yhden oven taakse keskustan tuntumaan, ja myös muut julkiset palvelut ovat aina lähellä. Samoin
tarjolla on laaja kirjo harrastusja opiskelumahdollisuuksia, aina
kätevästi kävely- tai pyörämatkan päässä.
Järvenpäässä vieraileva päätyy helposti kävelykatu Jannelle
rautatieaseman ja kauniin Rantapuiston väliin. Jannen varrella keskusta kurkottaa hiljalleen
kohti pilviä, ns. Tupalankulman
ja Perhelän korttelin uudisrakentamiskohteissa. Kasvavan väestön ja uusien kohteiden monipuolisen palvelurakenteen myötä
Järvenpään keskusta on kehitty-

mässä yhä vetovoimaisemmaksi
asioinnin, yrittämisen ja asumisen paikaksi. Kahvikupposta tai
ateriaa haikailevan vierailijan
kannattaakin hakeutua Jannelle
ja sen lähikaduille, mistä löytyy
tarjoilut joka makuun.
Vilkkaimmillaan Järvenpää on
Puistobluesin, Meidän Festivaalin ja muiden mukavien tapahtumien aikaan. Vuoden tapahtumakattaukseen tuovat kirjoa myös
vaikkapa Värinää – taiteen viikot, Maa elää -markkinat ja muut
eri teemojen tiimoilla järjestettävät vilskeet. Kulttuuritarjonnan
täydentävät Järvenpää-talon konserttisalien ja Järvenpään teatterin kellarinäyttämön viikoittaiset
esitykset.
Toivomme, että viihdytte kanssamme!

www.ainola.fi
www.jarvenpaa.fi/ahola
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
www.villakokkonen.fi

Järvenpääläistä asukasaktivismia:
www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi
www.siskotjasimot.fi

Hyvä boogie yrittämiseen
www.onnistumisenpaikka.fi
www.jarvenpaa.fi/elinkeinopalvelut
Kyllä tapahtuu!
www.kyllatapahtuu.fi
www.jarvenpaatalo.fi
www.puistoblues.fi
www.meidanfestivaali.fi
www.sykettajasinfoniaa.fi
www.jarvenpaanteatteri.fi
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Puolustusvoimain tervehdys Uudenmaan 35. maanpuolustuspäivään

Kaupunginjohtajan tervehdys
Uudenmaan 35. maanpuolustuspäivään
Arvoisa vapaaehtoinen maanpuolustusväki!

M

aanpuolustuksen näkökulmasta tilanne lähialueellamme on nopeasti muuttunut. Tämä ilmenee maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS)
haastattelututkimuksesta. Vastaajista 59 % arvioi Venäjän
viimeaikaisten toimien vaikutukset kielteisiksi. Vuosikymmenen alussa vastaava luku oli 28 %. Huolimatta tästä, voi
hiukan ihmetelläkin sitä, ettei suomalaisten Nato –jäsenyyden kannatuksessa ole tapahtunut muutoksia. Vain neljännes
vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi hakea sotilasliiton jäseneksi.

Kaartin soittokunta juhlistaa Järvenpään maanpuolustusjuhlaa.

Huomionarvoista oli se, että 79 % kannatti nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää.
Suomi on poikkeuksellinen maa maailmassa mm. siinä, että
se on säilyttänyt pakollisen asevelvollisuuden. Se on koitunut
Suomen onneksi; meillä on vahva reservi, armeijamme on
maamme kokoon verrattuna melko suuri. Asevelvollisuusarmeijalla on myös yhteisöllinen vaikutus; erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret kohtaavat armeijassa ja oppivat ymmärtämään toisiaan.

Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja everstiluutnantti
Rainer Kuosmanen.

S

uomalainen, kokonaisturvallisuuden malli on osaltaan
taannut yhteiskuntamme vakautta. Asevelvollisuudestaan
kiinni pitänyt Suomi kykenee edelleen mobilisoimaan
kyvykkään, kansan tukeman maanpuolustuksen, jonka kynnysarvo mahdolliselle hyökkääjälle on korkea. Sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi on muilla viranomaisilla ja yhteiskunnan
eri toimijoilla monipuolisia kykyjä eriasteisiin kriiseihin vastaamiseksi. Toimijat, joista monet ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia, kattavat laajuudessaan koko valtakunnan.

Suomalaiset kunnat kokevat suuren muutoksen Suomen siirtyessä maakuntien Suomeen vuonna 2020. Teemme parhaillaan Järvenpäässäkin tähän liittyen valmistelutyötä. Tulevaisuuden kunta perustuu entistä enemmän yhteisöllisyyteen.
Siihen, että saamme ihmisten resurssit entistä paremmin
hyödyntämään yhteistä hyvää. Se merkitsee sitä, että tuemme
vapaaehtoisuutta ja omatoimisuutta. Näissä tavoitteissa onnistuessamme teemme myös entistä turvallisemman yhteisön
kaupungistamme.

Kuten olemme huomanneet, valtioita ravistellaan ja sekoitetaan
entistä herkemmin informaatioulottuvuudessa. Yhteiskuntaa
ja kansalaisten uskoa sen päättäjiin voidaan nakertaa lukemattomin keinoin, eikä ainutkaan ohjus ole vielä iskeytynyt kohteeseensa. Monimuotoiset kriisit ja konfliktit voivat kehittyä
nopeastikin ja vastustajan tunnistaminen voi tuottaa vaikeuksia.

Monipuolinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö ihmisten
ja erilaisten yhteisöjen tekemänä on asia, joka tuntuu myös
asukkaiden turvallisuuden tuntemuksissa.
Arvostamme Järvenpäässä suuresti sitä, että saamme olla Uudenmaan vapaaehtoisen maanpuolustusväen tämän vuotisen
kokoontumisen paikkakuntana. Erityisen arvokasta on se,
että tämä tapahtuma on osa Suomi 100 –ohjelmaa.
Lämpimästi tervetuloa Uudenmaan 35. maanpuolustuspäivään!

Kuva: Arttu Palmu.

UUDENMAAN 35. MAANPUOLUSTUSPÄIVÄ 2017
JÄRVENPÄÄ - PÄIVÄN OHJELMA
Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivää vietetään Järvenpäässä lauantaina, 07.10.2017.
Maanpuolustuspäivän tilaisuudet toteutuvat kahdessa ympäristössä: 1) Järvenpää-talo ja
kirjasto sekä 2) Rantapuisto / Sirkusaukio sekä lähikadut: Sibeliuksenväylä – Rantakatu –
Postikatu.
Maanpuolustuspäivän tilaisuudet:
klo 09:30 Lipunnosto Järvenpää-talolla, nostajina partiolaiset
Seppelepartiot, lähettäjänä kirkkoherra Vesa Koivisto
10 - 12

Yleisöluento, kirjaston Tyyni Tuulio -sali
Nainen vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä,luennoitsija puh.joht. Katriina Jouko,Lahden Sotilaskotiyhdistys

		
10 - 15

Näyttelykenttä avataan klo 10, Rantapuisto / Sirkusaukio, kalustonäyttely, turvallisuustori, poliisi, pelastusala, yhteislaulua,
sotilaskoti, kenttälounas klo 10 - 13

MAANPUOLUSTUSJUHLAN OHJELMA
Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää
* Suomen lippu saapuu
* Inter se pro patria / Yhdessä puolesta isänmaan
Kaartin soittokunta, johtaa kapellimestari, musiikkimajuri Tomi Väisänen
* Tervehdyssanat

Paraatikatselmus: Rantapuisto

* Isänmaalle
Kaartin soittokunta

Erkki Kukkonen
kaupunginjohtaja

Ohimarssi: Sibeliuksenväylä – Rantakatu - Postikatu

Apulaiskomentaja, everstiluutnantti Rainer Kuosmanen, Kaartin Jääkärirykmentti
* Reserviläisjärjestöjen tervehdys
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto
* Sotilasmusiikkia

Rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu
Nurmijärven reserviläiskuoro, johtaa Tuire Grönthal

		

Kaartin soittokunta

14:30

* Juhlan päätössanat

Maanpuolustusjuhla, Järvenpää-talon Sibelius-salissa. Juhlapuhuja on rehtori Kimmo Himberg,Poliisiammattikorkeakoulu.

Juhlassa esiintyvät Kaartin soittokunta, johtajana musiikkimajuri Tomi Väisänen sekä Nurmijärven reserviläiskuoro, johtajana Tuire
Grönthal.
Maanpuolustuspäivän järjestelyistä vastaavat Uudenmaan reserviläispiirit, Järvenpään kaupunki ja puolustusvoimat sekä joukko muita
yhteistyökumppaneita.

Tehtyjen tarkistusten jälkeen, puolustusvoimien toiminnassa huomioidaan jälleen kokonaisvaltaisemmin valmiudelliset
seikat. Tilannekuvaa valtakunnan joukoista ja niiden valmiudesta pidetään jatkuvasti yllä ja toimintoja harjoitellaan. Reserviläisten vapaaehtoisuutta hyödynnetään valmiuden säätelyssä maksimaalisesti.

* Puolustusvoimien tervehdys

* Sillanpään marssilaulu; Jääkärin marssi
13:00

Suurvaltasuhteisiin palannut geopolitiikkaa ja siihen liittyvä
sotilaallisen voiman projisointi Pohjois-Euroopassa on pakottanut myös meidät puolustusvoimissa palaamaan muutaman
piirun koulutuksellisista painotuksista valmiuden ylläpitoon.  

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Järvenpään kaupunki

* Juhlapuhe
12:15

Monialainen toiminta yhteiskuntaamme vastaan edellyttää
kaikkien viranomaisten sekä muiden tahojen saumatonta yhteistyötä, jotta uhka saadaan torjuttua ja mahdollisessa konfliktissa
yhteiskunnan ja kansalaisten elinmahdollisuuksien kannalta
keskeiset toiminnot palautettua mahdollisimman nopeasti. On
jälleen hyvä muistaa, että suomalainen kokonaisturvallisuuden malli antaa meille hyvät valmiudet vastata näihin uhkiin
ja toipua yhteiskuntana mahdollisesta kriisistä. Monipuolinen
kansainvälinen yhteistyö tukee meitä tässä päämäärässä.

Lauantai, 7.10.2017 klo 14.30 – 16.00					

Kaartin soittokunta

Puheenjohtaja Ismo Nöjd, Uudenmaan Reserviläispiiri
* Maamme
Kaartin soittokunta, kuoro ja yleisö, kaikki yhdessä
* Suomen lippu poistuu
Ohjelman juontaa Willem van Schevikhoven

Myös meidän on varauduttava siihen, että koko yhteiskuntamme syvyys sekä päätöksenteon eri tasot voivat joutua vaikuttamisen kohteeksi. Vastataksemme tähän uhkaan täytyy meilläkin olla moni asia valmiina; suunniteltuna, varustettuna ja
harjoiteltuna.  

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg pitää juhlapuheen.

Puolustusvoimiin muodostetuilla valmiusosastoilla ja valmiusyksiköillä kyetään nopeasti keskittämään merkittäviä kyvykkyyksiä muiden viranomaisten tueksi tai käynnistämään
sotilaallisen maanpuolustuksen edellyttämät toimet koko valtakunnan alueella. Tätä kehitystä on tuettu tarvittavilla lakimuutoksilla.
Yhteiskunnallisen viranomaisvastuun lisäksi tulee jatkossa
korostua myös yksilön vastuu omasta sekä läheistensä turvallisuudesta. Jokainen Suomen kansalainen on turvallisuuden
tuottaja korviensa välissä ja valveutunut kansalainen ymmärtää
ja varautuu. Tässä valistamis- ja ohjaamistyössä on myös vapaaehtoistoimijoilla merkittävä rooli.
Suomen juhlavuonna voidaan ylpeänä todeta, että olemme monessa mielessä malliyhteiskunta ja sen turvallisuus on ehdottomasti vaalimisen arvoista.  
Kiitän kaikkia Uudenmaan 35:nen Maanpuolustuspäivän eteen
työtä tehneitä sekä päivään osallistuvia - työmme jatkuu.
Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja
Everstiluutnantti Rainer Kuosmanen
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KALUSTONÄYTTELY JA TURVALLISUUSTORI RANTAPUISTOSSA
Järvenpään
Rantapuisto tulee kokemaan
tuntuvan
muodonmuutoksen
lähivuosien aikana.
Muutostyöt on jo
aloitettu. Kaupunki
tukee maanpuolustuspäivän järjestämistä monin tavoin.
Kiitos siitä päättäjille.
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TUULILASIN KORJAUKSET
JA VAIHDOT
puh: 09-279 7210
Huolto@huoltohamalainen.fi
Vanha Yhdystie 7,
04430 JÄRVENPÄÄ

Vakuutusyhtiöiden
sopimuskumppani

Järvenpään taidemuseo
Kirjastokatu 8, Järvenpää
info 040 315 3881
7/6/4/€
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
taidemuseo@jarvenpaa.fi
Lokakuu - Tammi: ke-su 10-17
Kuva: Eero Järnefelt, Naisen muotokuva,
1898, öljy. Kuva: Järvenpään taidemuseo
/ Matias Uusikylä

Näyttelyvieraille on kentällä paljon koettavaa, nähtävää,
kuultavaa ja tietenkin myös
maisteltavaa.
Uusimaa rajoittuu etelässä Suomenlahteen. Puolustusvoimat
tuovat näytteille UISKO / Gveneen. Nyt pääsevät kaikki
maakravut täällä Keski-Uudellamaalla kuvittelemaan ja
kysymään, millaista kyytiä Gvene tarjoaa ja missä tehtävissä
sen tyypin kalustoa käytetään.
Tiettävästi kalusto pysyy trailerin päällä koko näyttelyn ajan,
vaikka salaisia toiveita rantautumisesityksestä kirjoittajalla
oli aikaisemmin.
Merirajaamme vartioidaan monin eri tavoin. Myös Rajavartiolaitos tulee esittäytymään näyttelykentällä.
Rajavalvonnan
suorituskykyä on parannettu
viime vuosina ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Tehtä-

AMOS - liikkuva ja panssaroitu kranaatinheitinvaunu on suomalaista
aseosaamista.

vässä onnistuminen vaatii yhä
edelleenkin hikeä ja fyysisiä
ponnisteluja, vaikka kalusto ja
työvälineet ovatkin kehittyneet
ajan haasteiden myötä.

Varaa aika lähimpään OPhen tai soita
maksutta numeroon 0800 02441.

op.fi/private
Palvelun tuottaa OP Varainhoito Oy

Poliisin Onni-koira on televisiosta tuttu kaikille ja paikalla
maanpuolustusjuhlissa.

tiedustelijan kalustoa sekä ajanmukaista ilmatorjuntakalustoa.

Kumipyörillä liikkuvaa puolustusvoimien raskaampaa kalustoa näyttelyssä edustavat PASI
-miehistönkuljetusajoneuvot,
AMOS -kranaatinheitinjärjestelmä sekä ITO 12 NASAMS
-ilmatorjuntajärjestelmä, josta
yksi ohjuslavetti saadaan paikalle vetoauton kanssa. Näkemistä ja mietiskelyä riittää
entisille ja nykyisille krh- ja itmiehile ja -naisille. IT -museo
tuo nähtäville paikallisille tutun
vertailukohteen.

Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos, Järvenpään VPP ja SPR
rakentavat Sirkusaukiolle oman
alansa toiminnan esittelyalueen. Osa näyttelyyn tulevasta
kalustosta seisoo turvallisuustorilla stand by -tilassa eli on
valmiina lähtöön, jos hälytys
tulee. Järjestäjien puolelta on
varauduttu tähän mahdolliseen
tilanteeseen. Turvallisuuspäällikkö Esa Kukkonen huolehtii
henkilöstönsä kanssa järjestyksestä ja turvallisuudesta näyttelykentällä ja liikenteenohjaajiensa kanssa tapahtuma-alueen
lähikaduilla.

Näyttelyssä on nähtävillä myös
puolustuvoimilla käytössä olevaa kevyempää kalustoa: jalkaväen kevyitä aseita, rannikko-

Poliisi on näkyvästi mukana
turvallisuustorilla. Paikalla ovat
mm. poliisikonstaapeli sekä kätevä ja käytännöllinen skootte-

Aina lähellä
Omaisuutesi ansaitsee luotettavaa
ja vaivatonta varainhoitoa. Suomen
suurimman finanssitalon varainhoitaja
löytyy aina läheltäsi.

Keski-Uudenmaan poliisit tuovat myös kaksipyöräisen liikuntakalustonsa paikalle.

kettä ja Sinfoniaa ry.
Paikallisista reserviläisyhdistyksistä ja muista vapaaehtoisista maanpuolustusjärjestöistä koostuva telttakylä
sijoittuu kalustonäyttelyn,
turvallisuustorin ja muiden
näyttelykentällä toimijoiden
joukkoon keskitetysti tai hajasijoittuen.

KEIJO KYLMÄLÄ
Paikalla on myös ITO 12 NASAMS -ilmatorjuntajärjestelmä, josta yksi
ohjuslavetti saadaan paikalle vetoauton kanssa.

riajoneuvo ja poliisikoirapartio.
Maisteltavaa pikkurahalla löytää jokainen sotilaskotisisarten
teltalta ja myös vapaaehtoisten

maanpuolustajien hernesopan
jakolinjalta, suojakatoksen alta.

KUVAT:
PUOLUSTUSVOIMAT
SEKÄ
ITÄ-UUDENMAAN POLIISI

Yhteislauluun osallistujia laulattaa Markku Häkkinen ja Sy-

Luennoitsijana Lahden

Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja Katriina
Jouko.

Toimisto
PL 22, Pietolankatu 9 A, 04401 Järvenpää
Tel. 09 2790 120 (vaihde)
Fax 09 2910 210
Aukioloajat
08:00 – 16:00
Varasto/Nouto
Neulakatu 3, 04400 Järvenpää
Aukioloajat
Ma-To 06:00 – 15:45 Pe 06:00 – 14:45
Aerial – A Whole World Of Antennas
Suunnittelemme ja valmistamme antenni- ja mastotuotteita sekä tuotamme näihin liittyviä palveluja

Puheenjohtaja Katriina Joukolla
on merkittävän laaja kokemus
sotilaskotityöstä, kaikilta tasoilta.
Varusmiesten hyväksi tehty työ
ja heille taattavat peruspalvelut
ovat edelleen tärkeimmät asiat
hänelle rakkaassa vapaaehtoistyössä.

YLEISÖLUENTO

KLO

10

7.10. kirjaston Tyyne Tuulio -salissa:
NAINEN VAPAAEHTOISESSA
MAANPUOLUSTUSTYÖSSÄ
Tervetuloa!

Tämä luento on yksi Uudenmaan 35.
Maanpuolustuspäivän tilaisuuksista
Järvenpäässä lauantaina 7.10.2017,
Klo 10 -12
Esityksessä on kaksi osiota, joista toisessa
käsitellään lottatyötä ja toisessa
sotilaskotijärjestöä.
Naisten Valmiusliitto on tämän tilaisuuden
järjestäjänä.
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Ensimmäinen Pohjois-Uudenmaan SRA-cup
Reserviläisliiton yhtenä tavoitteena on yhteistoiminnan lisääminen ampumaratojen käytössä
piirien ja yhdistysten välillä,
esim. osallistumisena toisten ampumakilpailuihin. Hyvinkää on
tässäkin toiminut keihäänkärkenä, aikaisemmat kaksi vuosittaista Hyvinkään sisäistä SRA-kilpailua muutettiin jo viisi vuotta
sitten yhdistysten välisiksi.

Ensimmäinen rasti Nurmijärven
järjestämästä toisesta
osakilpailusta Jokelan
Eränkävijöiden radalta.
Tehtävänä on ampua kiväärillä
kaatuvat pellit seisaalta n. 80
metristä ja edetä polkua pitkin,
ampuen pahvitaulut sen varrelta.

Pohjois-Uudenmaan
SRA-Cup

Sisäisistä kisoista
joukkuekisoiksi

Uutena toimintana alkoi tänä
vuonna HyRESn aloitteesta
Pohjois-Uudenmaan SRA-Cup,
Hyvinkään kanssa läheisessä yhteistyössä toimivien Järvenpään,
Mäntsälän, Nurmijärven ja Riihimäen yhdistysten kesken. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin
Hyvinkäällä 18.4.2017, tästä oli
jo kesäkuun Oltermannissa juttua. Kilpailussa kävi Reutersin
toimittaja liiton toiminnanjohtaja
Olli Nybergin kanssa tutustumassa Suomalaisten reserviläisten ampumatoimintaan.
Toinen Cup-kilpailu oli Nurmijärven Reserviläisten järjes-

Aiempi, pääsiäisen jälkeen ammuttu SRA-kisa vaihtui Hyvinkää-Riihimäki joukkuekisaksi,
ja elokuun alun kilpailu Hyvinkään ja Nurmijärven väliseksi
kisaksi. Lisäksi Hyvinkään Reserviläisten järjestämiin SRApiirikilpailuihin on alusta alkaen
ollut mahdollista osallistua myös
muista piireistä, jos Uudenmaan
jäljiltä on ollut vapaita paikkoja.
Osallistujia on ollutkin maan laajuisesti.

tämä, ja se ammuttiin Jokelan
eränkävijöiden radalla 7.7.2017.
Kolmas, kilpailu oli jälleen Hyvinkäällä 8.8.2017. Kaikki kisat
olivat kolme rastisia ja niihin
osallistui 20-30 ampujaa per
kisa, tämän enempää ei oikeastaan olisi voitu ottaakaan vastaan
koska kisat ovat olleet arki-iltoina ja ampumaradan käyttö-ajat
olisivat tulleet vastaan.

Tulokset kolmesta
kilpailusta
Cupin kolmen kilpailun yhteisprosentein laskettu lopputulos
on:
Mäntsälä 95,52 + 82,87 + 100 =
278,39
Nurmijärvi 86,97 + 100 + 75,90
= 262,87
Hyvinkää 99,95 + 60,58 + 90,00
= 250,53
Riihimäki 100 + 62,04 + 81,30 =
243,34
Järvenpää 51,24 + 42,53 + 57,80
= 151,57

TEKSTI JA KUVA:
MIKA VIRTA

Piirien partiokilpailussa koettua
Järvenpään reserviyhdistykset
vastasivat piirien partiokilpailun järjestämisestä Mäntsälän
Hirvihaaran ampumaradan ja
Järvenpään hiihtomajan maastossa 5. syyskuuta. Kilpailun järjestelyvastuu kannettiin samoin
elokuussa 2015 ja 2013. Järjestelytukea antoi nytkin Jarmo
Sulopuisto Mäntsälän reserviupseerikerhosta, tarkkuusheittoon
seinä sekä heittovälineet. Yhteistä näille kolmelle iltakilpailuille
oli oivallinen sää sekä kilpailualue. Tähän viisivaiheiseen vaativaan kilpailuun, reserviläisurheilun ”viisiotteluun”, osallistui
viisi joukkuetta kolmelta paikkakunnalta.

Keravan partio Tapani Hilvenius (vas.), Reino Ruotsalainen ja Kari Hakuli vastaanottivat Timo Åkmanilta sarjan Y150 voittomitalit

Kilpailujoukkueet saivat koottua yleiseen sarjaan Järvenpää ja
Tuusula sekä sarjaan Y150 Järvenpää, Kerava ja Tuusula.
Hirvihaarassa kilpailukello käynnistettiin kolmimiehisille partioille tarkkuusheittoon lähdöstä.
Siitä jatkettiin merkatulle noin
kilometrin maastojuoksulenkille.
Sen varrella partio suoritti pistooliradalla ammunnan, kukin
partionjäsen viisi laukausta partion omaan tauluun.
Tarkkuusheitossa kukin partiojäsen tekee kolme suoritusta
puolen kilon painoisella putken
pätkällä noin kymmenen metrin
matkalta. Ohiheitosta 100 x 75
sentin suuruiseen seinäaukkoon
saa sakkoa 10 sekuntia. Pienimmällä 40 sekunnin sakolla selvisi
Järvenpään Y150 partio.
Tuusulan Y partio oli maastojuoksun nopein joukkue ajalla
6:48 minuuttia ja samalla pistooliammunnassakin paras 117
pisteellä, mistä maastojuoksun
loppuaikaan 11 minuutin lisäys.
Mäntsälästä matkattiin autoilla
Järvenpäähän suunnistus- ja kartanlukuosioon. Tuusulan Y partio
oli suunnistuksessakin nopein
ajalla 41:20, johon kartanlukuvirheistä vain 1:45 minuutin lisä.
Kilpailun parhaaseen lopputulokseen ylsi sarjan Y Tuusulan partio

Uudenmaan piirin pienoiskivääriammunnan
piirimestaruuskilpailu 2017 Hyvinkäällä

Kilpailunjohtaja Timo Åkman
(oik.) ja kolmetoista partiokilpailuun osallistunutta Järvenpään
Reserviläisten
hallinnoimalla
hiihtomajalla.

Hyvinkään ampumarata 10.9.2017
Järjestäjänä Hyvinkään reserviupseerit

hienolla kokonaisajalla 1:01:43.
Parhaassa partiossa kilpailivat
tuusulalaiset Isto Hyyryläinen,
Petri Tonteri ja Kimmo Vanhamäki.
Sarjan Y150 voitti Keravan partio Kari Hakuli, Tapani Hilvenius
ja Reino Ruotsalainen kokonaisajalla 1:28:35.

Kilpailuorganisaatio
Järvenpään Reserviläisistä kilpailun läpivientiin osallistuivat
hiihtomajalla Timo Åkman kilpailunjohtajana ja toimitsijoina
Hannu Jaakkola, Heikki Koivukangas ja Tuomo Virtanen sekä
valmisteluvaiheessa Reijo Roininen ja Mikko Takala.
Järvenpään Reserviupseerikerhosta Veikko Karhumäki, Juha
Koskenranta ja Arno Tarjas vastasivat kisankulun Hirvihaarassa
sekä Yrjö Kotisalo toimitsijateh-

Timo Åkmanin (vas.) mieluisa tehtävä oli palkita kilpailun kovin joukkue, Tuusulan partio Petri Tonteri, Isto Hyyryläinen ja Mikko Vanhamäki.

tävästä Järvenpään hiihtomajalla.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

TULOKSET 3 x 20 ls
Luokka
sija Nimi
H
1 Jokivirta Harri
H
2 Aho Matti
H
3 Philstöm Ismo
Y
1 Nieminen Janne
Y
2 Majamäki Antti
Y
3 Kaven Sami
Y50
1 Majamäki Harri
Y60
1 Friberg Ulf
Y60
2 Miikkulainen Ensio
Y60
3 Nieminen Torolf
Y60
4 Ylitalo Väinö
Y60
5 Kalervo Juhola
Y60
6 Nieminen Markku
Y70
1 Veijalainen Alpo
Y70
2 Koivisto Touko
Y70
3 Perttilä Matti

Seura
Nummi-Pusulan reserviläiset
Hyvinkää yhdistetty
Nummi-Pusulan reserviläiset
Tuusula yhdistetty 1
Tuusula yhdistetty 1
Tuusula yhdistetty 2
Tuusula yhdistetty 2
Raaseporin reserviläiset
Porvoon reserviläiset
Porvoon reserviläiset
Mäntsälän reserviläiset
Hyvinkää yhdistetty
Tuusula yhdistetty 1
Hyvinkää yhdistetty
Mäntsälän reserviläiset
Myrskylän reserviläiset

ma
148
153
54
173
149
153
176
186
187
180
174
183
167
175
166
174

TULOKSET 60 ls makuu
Luokka
sija Nimi
H
1 Jokivirta Harri
H
2 Aho Matti
H
3 Philstöm Ismo
Y
1 Nieminen Janne
Y
2 Majamäki Antti
Y
3 Kaven Sami
Y50
1 Majamäki Harri
Y60
1 Laine Seppo
Y60
2 Miikkulainen Ensio
Y60
3 Nieminen Torolf
Y60
4 Friberg Ulf
Y60
5 Ylitalo Väinö
Y60
6 Nieminen Markku
Y70
1 Koivisto Touko
Y70
2 Perttilä Matti
Y70
3 Toivola Rauno

Seura
Nummi-Pusulan reserviläiset
Hyvinkää yhdistetty
Nummi-Pusulan reserviläiset
Tuusula RU
Tuusulan reserviläiset
Tuusulan reserviläiset
Tuusula RU
Porvoon reserviläiset
Porvoon reserviläiset
Porvoo reserviläiset
Raaseporin reserviläiset
Mäntsälän reserviläiset
Tuusulan reserviläiset
Mäntsälän reserviläiset
Myrskylän reserviläiset
Tuusulan reserviläiset

460
451
187
536
450
402
527
567
565
555
554
529
512
544
516
342

py
95
60
36
122
87
15
79
165
158
126
144
120
98
182
142
87

po
137
87
78
136
134
45
97
178
179
190
162
148
133
167
161
53

tulos
380
300
168
431
370
213
352
529
524
496
480
451
398
524
469
314

tulos
460
451
187
536
450
402
527
567
565
555
554
529
512
544
516
342
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Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta täytti 50 vuotta
Tuusulan koulutuspisteen
koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta täytti 50 vuotta
11.6.2017. Varsinainen
syntymäpäivä
vierähti työn merkeissä Tuusulan Kesäyön
marssin varajohtajana toimiessa.
Koska varsinaista syntymäpäivää ei kokonaan haluttu unohtaa
Keijo Kylmälä järjesti Akille
vielä samaksi illaksi ”kokouksen” Taistelukoulle MPK:n
toimistolle. Liekö Aki ollut sen
verran väsynyt valvotusta vuorokaudesta, että yllätys ”kokouksen” varsinaisesta syystä säilyin viimeiseen asti.
Reserviläisjohtaja kurssien kouluttajat ja Tuusulan koulutus- Plaketti hylsyyn ei ehtinyt valmistua varsinaiseksi syntymäpäiväksi ja niinpä se luovutettiin Akille ( oik.)
pisteen vapaaehtoisesikunnan uudelleen hänen kotonaan 21.6. Lahjaidean isä Keijo Kylmälä kuvassa vasemmalla.
väki muisti Akia saksalaisen

88 -millisen FlaK 18 ilmatorjuntakanuunan hylsyllä. Hylsy
oli päätynyt Keijo Kylmälälle
hänen ollessaan opiskeluvuosina
Helsingissä Hämäläis-osakunnan upseerien jäsenenä ja heidän
voitettuaan kyseisen hylsyn palkinnoksi herrasmieskilpailuissa
Kadettikoululla syksyllä 1974.
Keijon kertomus hylsyn voitosta
on sen verran hauska, että ansaitsee tulla kerrotuks Keijon omin
sanoini:
Monien ja monenlaisten tehtävien ja rastien sekä kurkun kostutusten jälkeen kilpailu oli tasan
ennen viimeistä lajia: altaanmitan verran viestiuintia vapaalla
tyylillä. Olin ankkurina ja pääsin
lähtemään pienoisessa johtoasemassa. Kadettien joukkueen
ankkuri olikin tosi uimari ja porhalsi minusta ohi jo puolivälissä
allasta. Tuomarit ojensivat jo
saunajuomapulloa mestariuimarille, joka riemuitsi voitosta ja

naukkasi suoraan pullon suusta.
Katselin altaasta tätä riemuitsemista ja nousin sisuuntuneena
(en tuntenut tuolloin vielä sanaa
resilientti) ja päätin tehdä puhtaan herramiesmäisen suorituksen loppuun asti: ”Saanko lasin”,
sanoin kilpailutuomarille, joka
ojensi minulle saunajuomaa.
-Tämä lause ratkaisi lopulta voiton Hämäläis-osakunnan upseereille. Palkinnoksi saimme jokainen 88 Itk 37:n hylsyn.
Plaketti hylsyyn ei ehtinyt valmistua varsinaiseksi syntymäpäiväksi ja niinpä se luovutettiin
Akille uudelleen hänen kotonaan
21.6.

TEKSTI JA KUVA:
ELINA SARIN

Tuusulan Reserviupseerien toiminta siirtyi Aijalaan
Toimintojen
siirtyminen
kauan
ja
kunniakkaasti
palvelleesta Lustilasta sai ma
28. elokuuta seremoniansa.
Kerhon monikymmenvuotinen
hölkkä juostiin ensimmäistä
kertaa Aijalassa. Siirto osui
sopivasti Suomen 100-vuotis
juhlavuoteen. Arviolta 7 km:n
lenkki juostiin Metsäpirtiltä
Kolistimenmäelle ja edelleen
vastapäivään
Rusutjärveä
kiertäen ns. sotilasrannasta
Turaniementietä
maaliin
Aijalaan. Viidestä juoksijasta
kapt (res) Antti Havulinna oli
tällä kertaa nopein. Kauniissa
syyskesän illassa saunottiin ja
katsasteltiin uutta toimitilaa ja
suunniteltiin tulevaa.

TEKSTI
KUVAT JORMA
RIISSANEN
Hölkkäneuvos Risto Sirola (oik)
saa reittiselostuksen.

Hyvinkäälle virallinen lipputanko 100-vuotisjuhlaan

Yhdistyksemme on kulkenut
satavuotiaan Suomen ja Hyvinkään matkassa vuodesta 1929
ja ollut mukana niin vaikeina
aikoina kuin nousukausissakin.
Olemme seuranneet Hyvinkään
kasvua maalaiskunnan ja kauppalan aikojen kautta itsenäiseksi
pohjoisen Uudenmaan keskukseksi.
Jussinmäellä on merkittävä rooli Hyvinkään historiassa. Siellä
on puolustettu itsenäisyyttä ilmatorjunnan taisteluissa, juhlittu, laskettu mäkeä tai ihailtu

Suomen itsenäisyyden
merkkivuotta
juhlistetaan kaikkien
aikojen laajimmalla
juhlavuoden
ohjelmalla. Samalla vuosi on suomalaisen
upseerikoulutuksen
240 -vuotisjuhlavuosi
sekä itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutuksen satavuotisjuhlavuosi.
Suomalainen upseerikoulutus
käynnistyi Savossa, porvoolaistaustaisen eversti Georg
Magnus Sprengtportenin virkatalossa vuonna 1777. Sprengtportenia pidetään Ristiinassa
alkaneen ja muutamaa vuotta
myöhemmin Haapaniemen sotakoulussa jatkuneen suomalaisen
upseerikoulutuksen perustajana.
Upseerikoulutuksen 240-vuotisen historian kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari upseerikoulutuksen alkusijoilla Ristiinassa
lauantaina 5.8.2017. Järjestelyistä vastasivat itsenäisyyden juhlavuoden teeman mukaisesti
yhdessä Suur-Savon Reserviupseeripiiri ja Etelä-Savon Kadettipiiri.

Juhlaseminaarissa kuultiin puolustusvoimien, Kadettikunnan
ja Suomen Reserviupseeriliiton
tervehdykset. Niiden jälkeen
prikaatinkenraali (evp) Asko
Kilpinen tarkasteli upseerikoulutuksen monia vaiheita Ruotsin
vallan ja Suomen autonomian
ajalta aina talvisotaan saakka. Kilpisen mukaan 1700- ja

HARRI MAJAMÄKI

Hyvinkään Reserviupseerit ry
luovutti Hyvinkään kaupungin
100-vuotisjuhlapäivänä
26.8.2017 hyvinkääläisille virallisen lipputangon ja muistomerkin Jussinmäelle. Juhlapäivän avaus aloitettiin juhlallisesti kymmenien kutsuvieraiden
ja satojen hyvinkääläisten seuratessa juhlavaa ensimmäistä
lipunnostoa puhallinorkesterin
ja kuoron säestyksellä.

240 vuotta suomalaista upseerikoulutusta

Jääkäreillä erityisrooli

Antti Havulinna (illan nopein) ja Ari Lahdenkauppi lenkiltä maalissa.
Paikalla hölkkää seuraamassa mm. Pekka Pulkkinen ja Vesa
Hyyryläinen(selin)

VR:n keskuspuutarhan maisemia. Nyt paikka sai arvoisensa
kruunun lipputangon muodossa.
Lipputanko kohoaa toritasosta
Hyvinkään maamerkkinä lähes
kolmenkymmen metrin korkeuteen.

Tilaisuudessa luovutettiin huomionosoituksia seuraavasti:

Hyvinkään Reserviupseerit ry on
vakuuttunut, että Hyvinkää menestyy seuraavatkin sata vuotta
ja Jussinmäellä Hyvinkään viiri,
sekä Suomen lippu osoittavat,
että Hyvinkäällä on hyvä tuuli ja
hyvä huomen.

KAUPUNGINJOHTAJA JYRKI MATTILA

Juhlapäivä huipentui Hyvinkään
kauppatorilla järjestettyyn suurtapahtumaan, joka kokosi yli
10000 paikkakuntalaista juhlimaan 100-vuotiasta Hyvinkäätä
ja Suomea.

KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPÄÄLLIKKÖ OUTI RAATIKAINEN

TEKSTI JA KUVAT:
JARNO KIVISTÖ

SININEN RISTI
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA PENTTI
HALONEN
LÄÄNINROVASTI ILKKA JÄRVINEN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJOHTAJA SIMO VARJONEN
MAANPUOLUSTUSMITALI
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ SARI-LEENA LUND

SUOMEN RESERVILÄISURHEILULIITTO
ICT JOHTAJA MATTI AHO
KAPTEENI JUSSI HÄTÖNEN
YLILUUTNANTTI MARTTI SARJANEN
KAPTEENI ESA PIHLAJAMÄKI
AGRONOMI JALO TALLINIEMI
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Vänrikki (res) Pekka Tiensuu, kenraali (evp) Asko Kilpinen, kadetti
Taneli Ripatti ja eversti Markku Hutka paneelikeskustelussa, jossa
keskusteltiin mm. upseerien koulutuksen ja palvelustehtävien mieliin
painuneista kokemuksista ja yhteisestä arvopohjasta. Usea seminaarin osallistuja muisti oman RUK-kurssinsa olleen kaikista kylmin ja
kurjin, mutta kokivat kurssin kasvattaneen yhdessä tekemiseen ja
johtajana kehittymiseen.

Entisaikojen varusteisiin pukeutuneet Savon Jääkärit viihdyttivät äkseeraamalla sotakoulun pihamaalla
tarjotulla kenttälounaalla.

1800-luvulla upseereita koulutettiin palvelemaan hallitsijaperhettä. Ensisijaisesti koulutukseen valittiin aatelissukujen
jälkikasvua. Vasta 1900-luvulla
upseereita on koulutettu puolustamaan yhteiskuntaa ja järjestystä. 1920- ja 1930-luvuilla Suomi
onnistui Venäjästä irtauduttuaan
rakentamaan ja säilyttämään demokratian. Kilpinen totesi suomalaisten jääkärien roolin olleen
ratkaisevan tärkeä demokratian
rakentamisessa.
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Markku Hutka jatkoi upseerikoulutuksen
tarkastelua jatkosodasta nykypäivään ja tulevaisuuteen. Upseerikoulutus, niin reserviupseerien kuin kadettiupseerien, ovat
tänään arvostettuja ja haluttuja

koulutuksia. Upseerikoulutuksen
tulevaisuutta Hutka arvioi siten,
että opetussisällöt kehittyvät ajan
mukaan ja elinikäisen oppimisen
merkitys kasvaa. Koulutuksessa
kansainvälisyys ja kv-yhteistyö
ovat jatkossakin tärkeässä asemassa. Myös valmiudellisten
seikkojen korostuminen jatkuu.
Lisäksi Hutka arvioi, että reserviupseerien osallistuminen
Maanpuolustuskorkeakoulun ja
muiden sotilasopetuslaitosten
tarjoamaan koulutukseen kasvaa
tulevaisuudessa.

Reserviupseerikoulutus 100 vuotta
Ennen nykyistä tehtäväänsä
eversti Hutka toimi Reserviup-

seerikoulun johtajana. Oli siten
luonnollista, että hän tarkasteli
myös reserviupseerikoulutuksen
kehittymistä. Itsenäisessä Suomessa
reserviupseerikoulutus
alkoi jo joulukuussa 1917. Ensimmäinen reserviupseerikurssi,
joka tunnetaan myös Vimpelin
kurssina, kesti vain muutaman
viikon. Vuodesta 1920 alkaen
reserviupseerikoulutusta on toteutettu Haminan tutuissa ympyröissä. Reserviupseereita on
tuosta ajankohdasta nykypäivään
koulutettu Suomen suurimmassa
johtajakoulussa lähes 180.000.
Satavuotista reserviupseerikoulutusta juhlitaan kuluvan vuoden
lopussa Vimpelissä pidettävässä
juhlassa.

Etelä-Savon kadettipiirin puheenjohtaja, majuri Mika Barck ja kapteeni (res) Pentti Nuutilainen Suur-Savon Reserviupseeripiiristä. Taustalla sotakouluna toiminut Brahelinnan virkatalo, jota parhaillaan
kunnostetaan aiempaan loistoonsa.

TEKSTI JA KUVAT:
MARKUS LASSHEIKKI

Tuusulan tykistöperinteet neljän
vuosikymmenen ajalta
Tämän juhlavuoden
kesäkuussa tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun aselaji vaihtui
Hyrylän
varuskunnassa, jota suomalainen kenttätykistö oli
isännöinyt kolmessa
vaiheessa, lähes 40
vuotta.
Tuusulassa oli aikoinaan kolme
varuskuntaa: Hyrylä, Nummenkylän kasarmi ja Taistelukoulu
Tuomalan kylässä. Hyrylän varuskunta lakkautettiin v. 2006
lopussa, jolloin alue nimettiin
Helsingin varuskunnan Hyrylän
alueeksi. Nykyään ainoa puolustusvoimien yksikkö Tuusulassa
on Taistelukoulun alueella v.
2015 toimintansa aloittanut, puolustusvoimien sisäisiä tukipalveluja järjestävä Puolustusvoimien
palvelukeskus (PVPALVK).

Tykistön I eli Kenttätykistörykmentti 1:n
(KTR 1:n) vaihe 19181934
Tuusulassa tykistön ensimmäisen vaihe 1918–1934 oli suomalaisen kenttätykistön muodostamisen aikakautta, joka alkoi

vapaussodan jälkeen ja jääkäriliikkeen seurauksena. Valkoisen
armeijan hajallaan olleesta tykistöstä alettiin Lappeenrannassa
muodostaa itsenäisen Suomen
tykistöä. Uudelleenjärjestelyjen
jälkeen Suomen Tykistökoulussa perustettiin ensimmäiset
kenttätykistörykmentit, joiden
joukossa oli jääkärieverstiluutnantti Lauri Malmbergin johdolla v. 1918 perustettu Hämeen
Kenttätykistörykmentti 1. Nimi
johtui siitä, että rykmentin henkilöstö oli suunniteltu otettavaksi
Hämeestä. Rykmentin uudeksi
nimeksi vahvistettiin v. 1919
toukokuussa Kenttätykistörykmentti 1, joka siirtyi osin marraskuussa v. 1918 Tuusulan Hyrylän
kylään. Rykmentin muut osat olivat Helsingin Kampissa ja Lappeenrannassa.
Sota- ja maastoharjoitukset pidettiin kasarmialueen ympäristössä ja lähikuntien alueilla. Merkillepantavaa oli siviiliväestön
hieno ja avulias suhtautuminen.
Hyrylän varuskunta tyhjeni kesäisin rykmentin lähdettyä junalla Perkjärvelle, Kaukjärven tykistöleirille. Siellä suomalainen
tykistö viritettiin tykistönkenraalinsa V. P. Nenosen johdolla siihen toimintakuntoon, joka suureksi osaksi takasi myöhemmin
itsenäisyytemme säilymisen.

Varuskunnassa ja leireillä sattui
kaikenlaista. Usein eri tilanteista selvittiin hyvällä huumorilla
niin kuin seuraava, rykmentin
historiankirjoista lainattu tapaus
kertoo:
”Patterinpäällikkö ja jääkärivääpeli K. keskustelivat hevosille
määrättävästä kaura-annoksesta.
Jääkärivääpeli K. ehdotti, että annettaisiin 5,5 kg vuorokaudessa
hevosta kohti. Patterinpäällikkö
taas tiesi, että toisaalla olisi säästettävä kauroja ja kysyi, eiköhän
toistaiseksi 5 kiloa riittäisi.
Jääkärivääpeli K: ”Niin, herra
kapteeni, hyvin se riittää viisikin
kiloa. Hevoset varastavat toisiltaan vielä sen lisäksi ainakin
puoli kiloa.”
Vääpeli osoitti loistavaa talousmatemaattista lahjakkuutta, jota
varmaan Nenonenkin arvosti.
Rykmentti oli varsin suosittu
koko Tuusulassa, eikä pelkästään
sen vuoksi, että tuusulalaiset saivat kesäsunnuntaisin kuulla rykmentin soittokunnan esityksiä
Tuusulan Rivieralla eli Krapin
uimarannalla.

Tykistön II vaihe eli
sota-aika 1939-1944
Toinen vaihe 1939–1944 käsitti

joukkojen perustamisen ja niiden
taistelut talvi- ja jatkosodassa.
Syntyi käsite Tuusulan tykistö,
jolla tarkoitetaan Hyrylässä sotiin perustettuja patteristoja. Talvisodassa Tuusulan tykistö tuki
Viipurin valtaamista taistellen
Ihantalan, Portinhoikan, Talin ja
Mannikkalan suunnissa. Välirauhan aikana talvisodan jälkeen
Hyrylä sai uudet joukot, kun sinne sijoittui Raskas Patteristo 3 ja
Tykistökoulun Aliupseerilinja.
Jatkosodassa taistelupaikkoina
olivat mm. Portinhoikka, Äänislinna, Karhumäki Äänisen pohjoisperukassa, Perkjärvi-Kaukjärvi sekä Muolaanjärvi-Summa
tasa ja Viipuri-Kuparsaari-Taipale eli ns. VKT-puolustuslinja.
Tuusulalaisia taisteli myös mm.
Aunuksen Karjalassa, Aunuksen
Ryhmän tykistössä, joka jatkosodassa saavutti yhden sodan
neljästä suuresta torjuntavoitosta
Nietjärvellä.
Tuusula ei jatkosodan aikana
ollut suinkaan ilman sotaväkeä.
Kotiseutumme oli kuin suuri
koulutuskeskus. Hyrylän kasarmeilla perustettiin Jalkaväen
koulutuskeskus 1, joka 3-4 kuukauden koulutuksella tuotti lisää
miehiä rintamalle sekä koulutti
ryhmänjohtajia Tuusulan kansanopistolla, nykyisessä Pekka

Halosen akatemiassa Ristinummella. Myös Päällystökoulu
Tuomalassa toimi koulutuskeskuksena järjestäen useita kymmeniä rintamaupseerikursseja. Lotta Svärd – yhdistyksen
Syvärannassa toimi Päämajan
tiedustelujärjestelmään kuulunut radioasema, jonka käyttöön
koulutettiin myös lottia.

Tykistön III eli Kenttätykistörykmentti 2:n
hevosvetoisen patteriston aika 1944-1957
Viimeisin eli kolmas vaihe
1944–1957 oli Kenttätykistörykmentti 2:n toisen patteriston
aikakautta. Tällöin Tuusula sai
jälleen tykistön Hyrylän vanhoille kasarmeille, joita toki parannettiin. Lisäksi varuskuntaa
laajennettiin uusilla rakennuksilla. Näiden joukossa valmistuivat
mm. ruokala ja Olympiakasarmi.
Vaikka kaikesta oli puutetta, patteristo suoriutui eri tehtävistään
hyvin. Arkisten, paikallisten tehtävien ohella patteristo osallistui
moniin varuskunnan ulkopuolisiin tilaisuuksiin: mm. Marsalkka Mannerheimin hautajaisiin,
Helsingin Olympialaisten järjestelyihin ja Porkkalan vuokraalueen vastaanottoon.

Vähitellen tykistö moottoroitui
kokonaan. Tykistön kolmas vaihe Tuusulassa päättyi v. 1957,
jolloin tykistö siirtyi Niinisaloon
ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentti muutti Santahaminasta
Hyrylään. Puolustusvoimat luopui kokonaan hevosista v. 1993.
Hevosvetoisen tykistön perinteitä vaalii Niinisalon Ratsastajat
pitämällä yllä perinnejaosta yhteistyössä Kankaanpään Seudun
Tykistökillan ja Tykistöprikaatin
kanssa..

PEKKA KÄYHKÖ
TYKKIMIES,HYRYLÄN
TYKISTÖVARUSKUNNAN
KASVATTI
”Tykistö Tuusulassa 1918–1957”
-kirja on myynnissä Ilmatorjuntamuseolla ja Taidekeskus Kasarmissa.
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Porvoon SRA-kilpailu 11.6.2017 pantiin pystyyn kuukaudessa ja ammuttiin läpi muutamassa tunnissa
Keskiviikkona
10.
toukokuuta istuimme
herrojen Toni Sarro
ja Teemu Potkonen,
jotka
myöhemmin
ottivat kilpailunjohtajan ja ratamestarin
vastuut hoitaakseen,
kanssa pöydän ääressä porvoolaisessa
lounasravintolassa ja
sovittelimme kalentereita yhteen ajatuksena järjestää kesän
aikana SRA kilpailut
Porvoossa.
Kalenterista löytyi vain yksi kaikille sopiva ajankohta 10.-11.6.,
eli vain kuukauden päästä olisi
ainoa mahdollisuus tälle kesälle,
kiire tulisi mutta päivämäärä lukittiin, 18.5. klo 1:57 julkaistiin
kilpailukutsu toiminta-ampujat.
fi:ssä.
Kilpailu järjestettäisiin Munkkalan radalla, jossa on omat haasteensa sijaintinsa, alueen pienen
koon takia, ampuma-aikojen ja
ampumaradan sääntöjen takia.
Kilpailuun tulisi neljä rastia,

Ovi auki ja toimistohommiin!

toistakymmentä
toimitsijaa,
50-60 kilpailijaa ja kymmeniä autoja. Sen lisäksi kilpailu
päätettiin liittää osaksi kansainvälistä TST-cupia, jonka rasteista pyritään tekemään hieman
normaalia monipuolisemmat ja
haastavammat. Joten suunniteltavaa riittäisi...
Toni Sarro laati alustavat rastisuunnitelmat, joiden perusteella
aloitettiin ratarekvisiitan, näköesteseinämien ja taulutelineiden
rakennustyöt.
Talkoisiin valjastettiin PorSraS
(Porvoon SRA shooters) aktiiveja ja paikallisten reserviläisyhdistysten vapaaehtoisia.
Kymmeniä taulutelineitä ja seinämiä rakennettiin halleissa ja
autokatoksissa, rakennettiinpa
jopa ”auto” erään Volkswagenin
mittojen mukaan.

Odottaako oven takana yllätys?

Munkkalan radalle rakennettiin ennätysajassa myös auto.

Aina luotettavat Uudenmaan sinibaretit olivat mukana luomassa porvoolaista SRA-juhlaa.

Materiaalit saatiin ajoissa valmiiksi ja kilpailualueen sekä
rastien rakentaminen voitiin
aloittaa perjantaina, rakentaminen jatkui vielä lauantainakin,
kunnes noin kello 13 todettiin
kaiken olevan siinä vaiheessa,
että toimitsijakilpailu voitaisiin
aloittaa. Lauantaisin radalla saa
ampua vain klo 15 asti, joten
kiirettä piti mutta lähes kaikki
toimitsijat ehtivät ampua mel-

kein kaikki rastit ennen kuin
aloitettiin viimeistelyt sunnuntain koitosta varten.
Sunnuntaina aloitettiin kukonlaulun aikaan henkinen valmistautuminen kilpailijoiden
saapumiseen ja aamukahvien
jälkeen siirryttiin kilpailualueelle hieromaan kaikki valmiiksi.
Kymmenen jälkeen saapuivat
aamuvirkuimmat
toimintaampujat paikalle ja reilua tuntia myöhemmin olikin jo aika
alkupuhuttelulle ja tasan kello
12:00 lähtivät ensimmäiset laukaukset.
Rasteja oli suunnitellun mukaisesti neljä ja rastit sisälsivät
matalaa liikettä, nopeaa liikettä,
hankalia asentoja ja useita maaleja. Laukauksia minimissään
124 per ampuja. Päivä meni nopeasti ja aikataulun mukaisesti, sillä tuloslaskennan aikana
ehtivät viimeisetkin toimitsijat
ampua omat suorituksensa loppuun. Kisan läpi ampui yhteensä 49 kilpailijaa, yhtään hylkäystä ei päivän aikana jaettu.
Kilpailijoita oli paikalle saapunut Liperistä ja Outokummusta
saakka, edustettuna oli yhteensä
parikymmentä eri yhdistystä.
Porvoolaiseen vieraskoreuteen
kuuluu, että annetaan vieraiden

viedä mitalit, tai sitten kilpailun
taso vain oli niin kova, että paikalliset osallistujat eivät mitalisijoille yltäneet. Eli tälläkään
kertaa se paljon puhuttu toimitsijaetu ei ollut suotuisaa. Yhdistetyn tuloslistan kärkikolmikko
järjestyksessä:
Jari-Pekka
Walden Valkeakosken Reserviupseerikerho, Juuso Koskela Myllykosken reserviläiset,
Mikko Vähäkainu NuRes. Mitalien lisäksi osallistujien kesken arvottiin sponsoripalkintoja. Kisasponsorit: Brunberg oy,
Eräpojat , Laatuase oy Herek
oy, Kesäravintola Wilhelm Å,
Hattulan puu oy.
Tapahtumassa olivat mukana
paikallisyhdistyksistä Porvoon
reserviupseerikerho ry ja Porvoon reserviläiset ry, järjestelyt
eivät olisi onnistuneet ilman talkoolaisten hikeä ja virka-apua
Mäntsälän ja Vantaan reserviläisiltä. Erityiskiitokset Porvoonseudun rauhanturvaajille
kulunvalvonnan ja liikenteenohjauksen ammattimaisesta hoitamisesta.

TUOMO PITSINKI
KUVAT: AINO TALVE
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Panssaridivisioona 75 – Suomi 100 juhlatapahtuma
Parolannummella järjestettiin
Panssaridivisioona 75 vuotta
-tapahtuma 28.6.2017.
Tapahtuma oli mukana Suomi 100-juhlallisuuksissa ja mukana
oli myös kokonaisturvallisuuden juhlahanke NUKU RAUHASSA.

Sodanaikaisen kaluston toimintanäytös sokerina pohjalla
Viimeisenä oli vuorossa 1. Raskaan Patteriston historiallinen
asemaanajo- sekä ampumanäytös jossa mallinnettiin jatkosodan
aikaista toimintaa tuliasema-alueella ja tulenjohtopaikalla. Sodanaikainen kuljetuskalusto toi
sarkapukuiset miehet ja 155 H
17 tykit tuliasemaan, ja komennon käytyä patteri alkoi ampua
maaliin. Vanhaa kalustoa oli
esillä runsaasti, kuorma-autoja,
McCormick telatraktoreita sekä
tulenjohto-, mittaus-, puhelin- ja
radiolaitteita.

Päivän aikana oli runsaasti ohjelmaa, Hornetin taitolentoa,
Sturm-rynnäkkätykin ja ITO-96
muistomerkkien
paljastukset.
Kello 14:30 jälkeen alkoivat
kuitenkin odotetuimmat ohjelmatilaisuudet, toimintanäytökset
vanhalla ja modernilla kalustolla.

Kuvat
löytyvät
osoitteesta
https://mvi.kuvat.fi/kuvat/harrasteita/PsPR75/

Vihollisen Sotka jäi
tuhoamatta – hajosi
ennen väijytystä

TEKSTI JA KUVAT:
MIKA VIRTA

Ratsuväkikillan esityksen jäl-

Sturm-rynnäkkötykki ( ylh.) on Parolan kestosuosikkeja.

keen vuorossa oli tarkoitus olla
taistelunäytös jossa Suomalainen
T-34 ja PST-tykki väijyttävät ja
tuhoavat vihollisen T-34 vaunun.
Vihollisen Sotka jäi kuitenkin
tulematta areenalle sen matkan
keskeydyttyä
katkenneeseen
vaihdekeppiin.
Vaikka sotilaallisten valmiuksien hiominen on reserviläisille ehkä tutuinta toimintaa Meripuolustuspiirissä, organisaatio tekee paljon muutakin. ( KUVA: Karo Holmbeg)

”Sotkalla” eli T-34 -vaunulla
sen sijaan kävi onni
onnettomuudessa. Se nimittäin
hajosi ennen kuin se oltaisiin
tuhottu.

Meripuolustuspiirin tavoitteet
Meripuolustuspiirin
koulutus
tukee puolustusvoimien, muiden
viranomaisten ja kansalaisten
valmiutta toimia normaali- ja
poikkeusoloissa.
Toimintamme jakautuu seuraavasti:

1/3 koulutuksista on Puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista
koulutusta
1/3 on sotilaallisia valmiuksia
palvelevaa koulutusta
1/3 varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Tulevien vuosien ylivoimaisesti
suurin tavoite on poikkeusolojen
organisaation luominen ja ylläpitäminen. Se tarkoittaa satojen uusien ihmisten saamista toiminnan
piiriin, heidän kouluttamistaan ja
harjoituttamistaan.

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 16.11.2017 klo 19.00. Kokouspaikka on Ojakkalan
Urheilutalolla osoitteessa, Kenttätie 4, 03250 Ojakkala.
Kokouksessa käsitellään piirin säännöissä mainitut syyskokousasiat.
Kokouksen käsittelyyn tarkoitetut jäsenyhdistysten esittämät asiat on esitettävä
kirjallisesti piirihallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Piirihallitus
Kokousta edeltää piirihallituksen kokous samassa paikassa klo 18.00.

----------------------------

Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00.
Kokouspaikkana on Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Tuusulan toimipiste
(entinen Taistelukoulu) osoitteessa Rantatie 66, 04310 Tuusula.
Kokouksessa käsitellään piirin säännöissä mainitut syyskokousasiat sekä näiden
lisäksi piirihallituksen esitys syyskokoukselle piirin sääntöjen muuttamisesta.
Kokouksen käsittelyyn tarkoitetut jäsenyhdistysten esittämät asiat on esitettävä
kirjallisesti piirihallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Piirihallitus

Piiri ottaa tämän myötä vastatakseen myös sellaisesta koulutuksesta joka tähän asti pääosin on hoidettu keskitetysti. Se
edellyttää perehtymistä uusiin
asioihin ja toiminnan kehittämistä. Ihan tervettä toimintaa siis ja suuri mahdollisuus.
Koska toimintaa kehitetään
koko ajan, kehoitan asiasta
kiinnostuneita seuraamaan aktiivisesti MPK:n sivuja ja selvittämään mitä mahdollisuuksia
toimimiselle olisi juuri sinulle.
Meillä on aktiivinen ja osaava
toiminnassamme mukana. Näiden jo mukana olevien toimijoiden lisäksi tarvitsemme uusia
toimijoita mukaan.

Merellinen öljyntorjunta
Merialueemme luonto on herkkä
ja samalla vilkkaasti liikennöity.
MERIPP on jo yli kymmenen
vuoden ajan kouluttanut ihmisiä merellisen öljyntorjunnan eri
tehtäviin. SPEK:n johtamassa,
viime vuoden lopussa päättyneessä hankkeessa kartoitettiin
kattavasti vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät ja luotiin toimintamalli vastuuviranomaisten tukemiseksi. Nyt olisi aika panna
tämä konsepti käytäntöön.
Se on osoittautunut arvioitua
vaivalloisemmaksi mutta periksi
ei anneta. Yhdessä mukana olevien toimijoiden, WWF:n, Meripelastusseuran, Lentopelastusseuran ja VAPEPA:n, puitteissa
asiaa viedään eteenpäin. Tässä
vapaaehtoistoiminnan muodossa
tarjoutuu suuri määrä erilaisia

tehtäviä asiasta kiinnostuneille.
Jos asia ei ole tuttu, tervetuloa tutustumaan toimintaan. Annamme
mahdollisuuden toimia yhteisen
omaisuutemme hyväksi.
Kyse ei ole pelkästään ns. rantatorjunnasta, jossa öljyä kerätään
rannoilta, vaan myös melkoisesta
kirjosta erilaisia tukitehtäviä liittyen joukon perustamiseen, johtamiseen, öljyn levinneisyyden
tiedusteluun, materiaalin varastoimiseen, kuljetuksiin jne. Kaikille löytyy varmasti tekemistä.
Toivottavasti omalla paikkakunnallasi, ensisijaisesti rannikolla
mutta myöhemmin myös sisämaassa, sinulle tarjoutuu mahdollisuus osallistua tähän tärkeään toimintaan.

Koulutuksen laatu
Kolmanneksi, vaikkakaan ei
vähäisimmäksi, haluan nostaa
esille koulutuksen laadun. Oppilaspalautteen, tehtyjen auditointien ja puolustusvoimien
arvioiden mukaan MPK:n ja sen
alla Meripuolustuspiirin koulutus
on pääosin hyvinkin laadukasta.
Kursseille tullaan ja niissä viihdytään. Tämän huomaa myös
kouluttajistamme. Tänne tulleilla on yleensä taipumus jäädä
toimintaan hyvinkin kiinteästi ja
pitkäksi aikaa.
Parantamisen varaa kuitenkin
on ja osa koulutusta ei vielä
täytä sille asetettuja vaatimuksia. On vaarallista tuudittautua
siihen että osaisimme jo kaiken.
Osaamista voi aina kehittää eikä
nykytilanteeseen saa tyytyä.
Tähän pyritään pitkäjänteisellä työllä jossa jokaista kurssia

verrataan edellisiin. Vain tällöin
näemme miten asiat kehittyvät, vai kehittyvätkö ollenkaan.
Tässä yksi oleellinen laadun
mittari on ajan käyttäminen, eli
kuinka tehokkaasti kurssilaisten
aika käytetään koulutukseen.
Kurssi jonne tullaan odottelemaan ei motivoi ja näkyy seuraavien kurssien vähäisempänä
ilmoittautujamäärinä.
Eli jokaisen koulutustapahtuman
tavoite on että se olisi täyttä tavaraa. Kaavalla nopea aloitus,
riittävä uuden asian määrä selkeästi opetettuna, sopiva aika oppimiseen ja kurssin nopea purku
ja tehokas palautteen keruu. Jo
senkin vuoksi että jokainen kurssilainen käyttää kurssiin sitä kalleinta eli omaa vapaa-aikaansa.
Laatu on siis se tekijä jonka perusteella ihmiset ja viranomaiset
ratkaisevat haluavatko he käyttää MPK:n palveluksia vai eivät. Laadun tarkkailu, kriittinen
itsearviointi, asiallinen suhtautuminen palautteeseen ja kehityshakuisuus ovat keinoja jolla
päästään eteenpäin. Niitä edellytämme timijoilta ja itseltämme.
Kuten lukija huomaa tuleva vuosi tarjoaa suuria tavoitteita joiden
toteuttamiseen kutsun teidät sitoutuneet ja uudet, sitoutumista
miettivät, mukaan.

HENRIK NYSTEN
PIIRIPÄÄLLIKKÖ
MPK /
MERIPUOLUSTUSPIIRI

27.10. Brummer Hans, Vihti

Merkkipäiviä
LOKAKUU
80 vuotta
10.10. Jokinen Juha, Nurmijärvi
24.10. Nurmi Väinö, Hanko
75 vuotta
1.10. Söderholm Seppo, Hyvinkää
5.10. Vuori Arvo, Mäntsälä
10.10. Kuusela Arto, Hyvinkää
11.10. Pesonen Martti, Lohja
20.10. Moisander Lauri, Karkkila
21.10. Niemi Unto, Kerava
70 vuotta
3.10. Kemppainen Risto, Nurmijärvi
3.10. Mikkonen Raimo, Kerava
6.10. Lepistö Vesa, Sipoo
6.10. Martin Leo, Sipoo
12.10. Tikkaoja Seppo, Nurmijärvi
13.10. Ljunggren Bengt, Tammisaari
14.10. Nyholm Markku, Helsinki
18.10. Lindholm Stig, Kirkkonummi
28.10. Rantala Risto, Hyvinkää
26.10. Hyvönen Asko, Karkkila
30.10. Apajalahti Asko, Järvenpää
30.10. Nyberg Jari-Juhani, Hyvinkää
60 vuotta
1.10. Keskinen Jarmo, Mäntsälä
2.10. Pakarinen Kari, Hyvinkää
18.10. Henricson Lars-Eric, Raasepori
21.10. Ala-Rämi Timo, Vihti
22.10. Grönqvist Jan-Olav, Raasepori

50 vuotta
7.10. Urja Harri, Tuusula
14.10. Sormunen Timo, Hyvinkää
21.10. Honkonen Vesa, Tuusula
21.10. Rytkönen Harri, Järvenpää
22.10. Kumpulainen Aripekka, Hyvinkää
23.10. Kallio Mikko, Mäntsälä
27.10. Selenius Mika, Inkoo
30.10. Lankinen Jouko, Kerava

85 vuotta
9.11. Saari Martti, Nurmijärvi
80 vuotta
8.11. Heroja Matti, Hyvinkää
75 vuotta
4.11. Heikkilä Arto, Lohja
23.11. Engström Johnny, Espoo
23.11. Salmi Olli, Hanko
25.11. Kortejärvi Olavi, Askola
26.11. Juntti Matti, Vihti
70 vuotta
2.11. Rantakari Pekka, Tuusula
5.11. Eskonniemi Matti, Järvenpää
19.11. Vainio Veli-Matti, Hyvinkää
20.11. Viitanen Jouni, Rovaniemi
21.11. Kvick Lars, Loviisa
23.11. Vänttinen Ahti, Kirkkonummi

Modernin kaluston taistelunäytös
koostui skenaariosta jossa Leopard 2- taistelupanssarit hyökkäsivät ja tuhosivat T-72 vaunut ja tukivat panssarijääkärien
hyökkäystä vihollisen asemiin.
Näytöstä seurasi kokonaisen
panssarikomppanian kaluston
ohimarssi katsomon editse.

24.11. Peltomäki Pekka, Hyvinkää
25.11. Koski Jorma, Lohja
27.11. Bäckman Lars-Eric, Tammisaari
29.11. Lempinen Tapani, Porvoo

3.12. Salo Matias, Lohja
19.12. von Bonsdorff Kristian, Porvoo
24.12. Laukkanen Taisto, Lohja
29.12. Nieminen Heikki, Kerava

60 vuotta
1.11. Hilander Reijo, Hyvinkää
3.11. Kurkinen Erkki, Nurmijärvi
10.11. Maijala Jouni, Nurmijärvi
21.11. Rantanen Seppo, Järvenpää
24.11. Luukkola Matti, Nurmijärvi
26.11. Merjomaa Tero, Espoo

70 vuotta
2.12. Vuorinen Esko, Järvenpää
2.12. Kujala Jaakko, Mäntsälä
5.12. Pajunen Jorma, Kerava
5.12. Tauru Markku, Lohja
6.12. Laurinen Antti, Pukkila
6.12. Weckman Kari, Kärkölä
7.12. Elg Leevi, Hollola
11.12. Karlsson Kurt, Sipoo
11.12. Koivisto Kalervo, Askola
14.12. Ekholm Leif, Raasepori
19.12. Yrjönsalo Heimo, Lohja
24.12. Kotilainen Juhani, Porvoo
24.12. Meyer Lars, Mäntsälä

MARRASKUU
90 vuotta
14.11. Virtanen Jouko, Lohja
23.11. Tammi Aimo, Karkkila

Näytöksessä
Leopardit
tukemassa panssarijääkärien hyökkäystä

50 vuotta
2.11. Iiskola Jukka, Hyvinkää
3.11. Lehtopelto Ulla-Maija, Inkoo
4.11. Mattila Ilkka, Nurmijärvi
8.11. Lehtovirta Petri, Kirkkonummi
10.11. Miettinen Petri, Vihti
19.11. Holma Pekka, Tuusula
22.11. Reiman Ari, Kirkkonummi
23.11. Vaara Jouko, Tuusula
23.11. Tani Mikko, Järvenpää
24.11. Martikainen Juha, Karkkila
25.11. Kirma Matti, Kerava
JOULUKUU
100 vuotta
19.12. Wiksten Thor, Vantaa
80 vuotta
19.12. Korhonen Eino, Porvoo
20.12. Nikolajeff Nikolai, Lohja
20.12. Tallberg Bror, Porvoo
75 vuotta
2.12. Lassus Karl, Raasepori

50 vuotta
4.12. Lindfors Jouko, Vihti
7.12. Kukko Jouko, Järvenpää
10.12. Hilli Marko, Seinäjoki
11.12. Mikkonen Tapio, Porvoo
13.12. Kivelä Jani, Kirkkonummi
16.12. Viljanen Mika, Pukkila
25.12. Nisula Hannu, Espoo
29.12. Gröndahl Timo, Espoo
OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa aineistopäivää.
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VETRES-alueella vahvaa toimintaa
Rekisteröimättömän
37 sidosryhmän yhteistoimintaorganisaation, VETRES
Keski-Uusimaan
vahvuuksia Järvenpään, Keravan ja
Tuusulan alueella on
veteraanitukitoiminta ja veteraaniperinteen vaaliminen.
Veteraanikeräykset suoritetaan
kolmen kunnan neljän reserviupseerikerhon ja kolmen
reserviläisyhdistyksen, KeskiUudenmaan Rauhanturvaajien
ja Turvakurssin Killan kanssa.
Lipaskeräykset toteutetaan jäsenten suorituksilla ja varusmieskeräykset jäsenten johdolla keväällä ja syksyllä.
Kyseiset yhdistykset vahvistuksena Tuusulan Sotilaskotiyhdistys vastaavat sidosryhmien
tuella myös alueella järjestettävistä veteraaniperintöä vaalivista maanpuolustusjuhlista,
joista tärkeimpinä Talvisodan
päättymisen muistoilta 13. maaliskuuta tänä vuonna Keravan
kirkossa ja seurakuntasalissa
ja Vapauden viesti –juhla Keravan lukio ja aikuislukiossa 1.
joulukuuta. Maanpuolustusjuhla
”Kiitos veteraanisukupolvelle Suomi 100 vuotta” järjestetään
Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteessä 21. lokakuuta. Juhlaohjelma julkaistaan osoitteessa
www.tuusula.fi.
Reserviläispiirien Uudenmaan
35. maanpuolustuspäivä järjestetään monien sidosryhmien tuella
Järvenpäässä 7. lokakuuta.

Kaartin jääkärirykmentin 50 varusmiestä Järvenpään keräysvastaavan Veikko Karhumäen tulopuhuttelussa Järvenpään kirkolla. Keräysjohtajat eturivissä Hannu Väänänen (vas.), Taisto
vanhapelto, Jukka Orsila, Juha Koskenranta, Jukka Laatunen, Arno Tarjas ja Liisa Karhu sekä
takarivissä Markku Vuorela (vas.), Aarno Kaartinen, Risto Långström, Matti Juntunen, Veijo
Meisalo Tarjaksen takana ja Keijo Kylmälä. Kuva vänr Pyry Björn, KAARTJR.

Aliupseerioppilas Konttila ja lahjoittaja.

Veteraanikeräykset 		
Järvenpäässä 2017
Reserviupseerien, reserviläisten ja Turvakurssin kiltalaisten
kolmessa
kauppakeskuksessa
suorittaman 14. Veteraanilipaskeräysten tulos oli 1521,90 €
11. maaliskuuta. Pyhäinpäivän
aattona suoritetaan vastaava 15.
lipaskeräys 2. marraskuuta.
Näissä VETRES-alueen lipaskeräyksissä Keravan reserviupseerit ja reserviläiset ovat yltäneet aina parhaaseen tulokseen.
Tuusulan alueella, Hyrylässä
Tuusulan reserviupseerit ja Kellokoskella Keski-Uudenmaan
rauhanturvaajat sekä Jokelassa
Jokelan reserviupseerit yltävät Järvenpään reserviupseerikerhon Heikki Pajusen lahjoituksen vastaanotti aliupyhteistuloksella usein myös Jär- seerioppilas Palvas.
venpään edelle.
Veteraanivastuu ry:n tuotteiden
ylivoimainen ja varmasti siinä
myös valtakunnan paras myyntitykki on Ilmatorjuntamuseon
museoisäntä Matti Kulmala,
tuusulalainen sotakamreeri ja
teknikkokapteeni evp.

Kaartin jääkärirykmentti tukena
Järvenpään
reservikerhojen
ja Turvakurssin Killan 16 jäsentä johtivat Järvenpäässä
KAARTJR:n 58 varusmiehen
suorittaman ovelta-ovelle keräyksen 18. toukokuuta. Keräyslistoista laskettu tulos oli liki 7700
€. Vastaavan 50 varusmiehen
suorittaman jo 23. keräyksen
johti samoin kolmen yhdistyksen
16 jäsentä kaupungin kuudellatoista eri alueella 31. elokuuta.
Keräyslistoista lasketulla tuloksella saavutettiin liki 7300 €.

Aliupseerioppilas Tikkanen kirjasi lahjoituksen kuvan rouvalta.

Kaartin jääkärirykmentin tukema varusmieskeräys suoritettiin toukokuussa lisäksi
Tuusulassa ja elokuussa myös
Keravalla sekä Tuusulan kunnan alueella Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa.
Varusmieskeräyksissä järvenpääläiset ovat olleet tuloksenteossa vetureina. Keravalaisten ja tuusulalaisten mitalisijat
ovat näissä keräyksissä vaihdelleet vuosien varrella.

Erinomaisia keräystuloksia

Aliupseerioppilas Bergheim ja lahjoittaja.

VETRES-alueella, sama kuin
Veteraanivastuu ry:n KeskiUudenmaan alue, saavutettiin veteraanikeräyksillä ja
vastikemyynnillä sekä Matti
Kulmalan 8500 euron lahjoituksella yli 73500 euron yhteistulos viime vuonna. Valtakunnan tasolla saavutus lienee

paras suhteutettuna alueen noin
115000 väestömäärään, reserviyhdistysten noin 1500 jäsenmäärään ja veteraanitunnuksen
omaaviin jäseniin, joita viime
vuoden päättyessä oli vielä 119
kuudessa veteraanijärjestössä.
Varusmiesjohteisia
keräyksiä
jatketaan vähintäänkin vielä ensi
vuonna, jolloin Puolustusvoimat
täyttää 100 vuotta lipaskeräysten
ohella.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

