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Puheenjohtajan
palsta

Puheenjohtajan
palsta

Arvoisat jäsenet,

Kauteni Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n puheenjohtajana on 
päättymässä. Uutena puheenjohtajana aloittaa ensi vuoden 
alussa Mats Fagerströn. Mats on toiminut mm. monta vuotta 

Tuusulan Reserviläiset ry:n puheenjohtajana sekä piirin sihteerinä. 
Toivotan hänelle mitä parhainta menestystä uudessa tehtävässä.

Omasta puolestani kiitän teitä kaikkia siitä luottamuksesta, jota 
olen saanut piirin puheenjohtajana nauttia kuuden vuoden ajan. 
Työ rytmittyi selkeästi kolmeen vaiheeseen. Ensin 1/3 edellisen 
toiminnanjohtajan toimikautena, sitten 1/3 kokonaan ilman 
toiminnanjohtajaa ja vielä lopputaival nykyisen toiminnanjohtajan 
aikana. Tuo kausi ilman toiminnanjohtajaa oli epäilemättä 
opettavaisin, sain puheenjohtajana nähdä liiton ja piirin välistä 
yhteistyötä lähempää ja tarkemmin kuin se muutoin olisi ollut 
mahdollista.

Kiitän tässä myös kaikkia yhteistyökumppaneita sekä veljes- ja 
sisaryhdistysten edustajia, joita olen vuosien varrella saanut tavata 
ja oppia tuntemaan. 

Reserviläisyhdistystyö ei osaltani kuitenkaan tähän lopu, jatkan 
edelleen piirimme edustajana Reserviläisliiton liittohallituksessa.  

Liitossa tällä hetkellä keskeisin edunvalvontatyö kohdistuu 
asedirektiivin soveltamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. 
Tämä työ jatkuu koko talven ja kevätkauden, uusi laki tullee 
voimaan kesän kynnyksellä. Toinen merkittävä lakimuutos liittyy 
maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. 

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta avattaneen 
ja erilaisia mielipiteitä on esitetty mm. siitä, miten yhdistyksen 
antama sotilaallinen koulutus tulisi jatkossa organisoida. 
Puolustusministeriöllä on käynnissä asiasta selvitys, jonka tulisi 
valmistua vuoden loppuun mennessä. Liitto osallistuu erilaisiin 
kuulemisiin ja antaa lausuntoja em. lainsäädäntöhankkeista ja 
on myös oma-aloitteisesti yhteydessä asioita valmisteleviin 
virkamiehiin ja kansanedustajiin.  

Suomen juhlavuosi on myös päättymässä 
ja itsenäisyyspäivä on tuonut taas 
tullessaan huomionosoituksia ja 
ylennyksiä. Parhaat onnittelut teille 
kaikille! 

Hyvää Joulun odotusta ja Uutta Vuotta 
kaikille jäsenille, lukijoille ja teidän 
läheisillenne!

Ismo Nöjd 
puheenjohtaja 

”Niin Kaunis on hiljaisuus”. Tällä kappaleella alkoi piiripu-
heenjohtajaveljeni hautaustilaisuus Hämeenkyrössä. Kirkko 
oli tupaten täynnä. Ihmiset seisoivat hartaina. Arkun edessä oli 

samanlainen kunniamerkkitaulu kuin ylipäällikkö Koivistoa saatet-
taessa. Kirkkotilaisuus päättyi Narvan marssiin. Kaikesta huomasi, 
että muistimme merkkimiestä.

Mieleni, niin kuin varmasti usean muunkin, herkistyi ajattelemaan 
syntyjä syviä: Edesmenneitä sukulaisia, reserviläistoimintaa, edes-
mennyttä puheenjohtajaveljeä ja omaa perhettä. Näitä asioita mie-
tin ajaessani kotiin. Ehkäpä ajatus, joka kirkastui oli lähimmäisen 
muistaminen. Erityisesti voisi ajatella, että pidämme huolta reser-
viläisystävistämme ja reagoimme, mikäli tuntuu siltä että voisimme 
auttaa ystäväämme. Usein pelkkä voinnin kysyminen riittää avaa-
maan keskustelun, jos siihen aihetta.
Tämä kaverista huolehtimisen perinne on keskeinen osa suomalai-
suutta. Olemme kriisin ja rauhan hetkellä pitäneet kaverista huolta 
ja tehkäämme näin jatkossakin.
Eri organisaatiot ovat pitäneet syyskokouksiaan ja suunnitelleet 
vuotta 2018. Minulla oli kunnia vierailla Karkkilan kerhon syys-
kokouksessa. Kokousta edeltänyt hallituksen kokous jo kertoi 
jämptistä toiminnasta.  Puhetta pyöritti kerhon aktiivinen sihteeri ja 
porukka ympärillä oli yhteistyökykyinen ja –haluinen. Vein tilaisuu-
teen piirin terveiset ja luonnehdin piirimme maantieteellisen alueen 
merkitystä kriisin hetkellä sekä todennäköistä skenaariota, kuinka 
tapahtumat lähtevät liikkeelle.
Piirimme osalta vuona 2018 pyrimme tehostamaan tiedostustoimin-
taamme, kehittämään nuorten toimintaa ja madaltamaan kynnystä 
harjoittaa ampumatoimintaa.  Piirin syyskokous järjestettiin Vih-
dissä perinteikkäässä Ojakkalan urheilutalossa. Piirin puheenjoh-
tajistoksi valittiin edelleen Kari Vahala Porvoosta (2. vpj), Markus 
Lassheikki Kirkkonummelta (1.vpj) ja allekirjoittanut. Kiitämme 
luottamuksesta. 
Viimeinen aihe, jota ajattelin tarkastella, on MPK. Puolustusminis-
teriö ilmoitti 13.9 aloittavansa selvityksen MPK:n asemasta. Vaih-
toehdot olivat, että MPK jatkaisi nykymuodossaan, MPK:sta teh-

täisiin viranomainen tai se siirtyisi osaksi 
puolustusvoimia. Työryhmä julkaisi pikai-
sesti kannanoton, jonka mukaan MPK:n 
tulisi jatkaa nykymuodossaan. Pitkän ai-
kavälin mahdollisuuksina esitettiin muut 
vaihtoehdot. Ministeriö ilmoitti samana 
päivänä käynnistävänsä jatkoselvityksen 
pikaisella aikataululla. 12.10 syntyikin 
asettamispäätös työryhmästä, jossa on 
henkilöitä puolustusvoimista, ministeriös-
tä ja MPK:sta. 
Jotenkin edellä mainitusta tulee mieleen, 
että jotain puuttuu. Mitä? Niin, MPK:n perustajia, omistajia ja osak-
kaita ovat reservin järjestöt. MPK:n tulevaisuudesta puhuttaessa 
omistaja ei ole mukana eikä ole keskustelun aloittaja. Yksityisellä 
sektorilla on olemassa käsite, Corporate Governance. Se määritte-
lee säännöstön, jolla organisaatioita johdetaan ja erityisesti kuinka 
omistaja ja toimielimet käyttävät valtaansa  yrityksessä. Valtiolla ja 
kolmannella sektorilla ei säädöksiä ilmeisesti ole, eikä ole ilmei-
sesti asiasta käsitystäkään. Tilanne MPK:n ympärillä on sama kuin 
Ruotsi suunnittelisi Suomen puolustusta tai että vierekkäiset kunnat 
suunnittelisivat ja johtaisivat toistensa toimintaa. Minimi minusta 
olisi, että omistajat otetaan keskusteluun mukaan, mutta tämäkin 
taitaa olla jo myöhäistä. 
Vuosi 2018 on alkamassa. Eri organisaatioissa suunnitelmat ovat 
valmiit. Nyt on aika toteuttaa ne. Tsempit tehtyjen tavoitteiden täyt-
tämiseen ja maanpuolustuksen viemiseen eteenpäin.

Jaripekka Turtiainen

Puheenjohtaja

Itsenäinen Suomi on juuri täyttänyt 100 vuotta. Itsenäisyytemme 
alkua leimasi kiihkeä vastakkainasettelu ja levottomat olot. Le-
vottomuudet, elintarvikepula, keskinäinen epäluottamus ja val-

takamppailu johtivat tilanteen kärjistymiseen ja poliittiseen väkival-
taan. Sekä suojeluskunnat että työväenkaartit haalivat aseita. 

Kansankomissaari J.V. Stalin kehotti 27.11. SDP:n 
puoluekokouksessa suomalaisia vallankumoukseen ja lupasi näille 
kaiken tuen. Suomalaiset toverit eivät vielä silloin olleet valmiita 
vallankumoukseen. Vastakkainasettelu näkyi myös eduskunnassa. 
Itsenäisyysjulistusta ei saatu aikaan yksimielisesti, vaan eduskunnan 
äänestyksessä 6.12.1917 äänet jakautuivat 100-88. 

Järjestysvallan puuttuminen maasta ruokki sekä punakaartien 
että suojeluskuntien perustamista ja varustautumista. Eduskunta 
antoi senaatille valtuudet luoda maahan ”luja järjestysvalta” 
suojeluskuntien avulla. C.G.E Mannerheim kutsuttiin suojeluskuntien 
johtoon ja suojeluskunnat julistettiin Suomen senaatin armeijaksi 
25. tammikuuta 1918. Seuraavana päivänä punakaartit ja työväen 
järjestyskaartit yhdistyivät Suomen Punaiseksi kaartiksi ja sen 
joukot määrättiin liikekannalle. Sisällissota oli käynnistynyt. Muiden 
sisällisotien tapaan siitä tuli verinen paitsi taistelutoimien, myös 
molempien osapuolien poliittisen terrorin vuoksi.

Sodan jälkeen Suomen talous oli raunioina. Nousun katkaisivat 
talvisota ja jatkosota. Lopputuloksena Suomi menetti Neuvostoliitolle 
Karjalan lisäksi Petsamon ja joutui maksamaan 300 miljoonan 
dollarin sotakorvaukset. Suomi kuitenkin säilytti itsenäisyytensä, eikä 
joutunut miehitetyksi.

Sotien jälkeisenä rauhan aikana olemme tehneet hämmästyttävän 
nousun sekä taloudellisesti että henkisesti. Olemme yksi maailman 
menestyneimmistä maista, kaikilla mittareilla. Olemme yksi 
maailman turvallisimpia maita. Voimme turvallisin mielin lähettää 
lapsemme kouluun yksin, yritykset voivat toimia pitkäjänteisesti ja 
viranomaisiimme voi luottaa. 

Olemme sadassa vuodessa saaneet aikaiseksi yhteiskunnan, joka on 
tasa-arvoinen ja demokraattinen. Yhteiskuntamme on myös eheä 
ja sitkeä: samanlaiset vaikutusyritykset, jotka sata vuotta sitten 
kiihottivat mielet sisällissotaan, saavat useimmat ihmiset joko 
huvittumaan tai ärsyyntymään järjen köyhyyydestä.

Itsenäisyytemme juhlavuoden teemana on yhdessä. Nimenomaan 
yhdessä ja yhtenäisinä voimme edelleen menestyä. Reserviläisjärjestöt 
ovat näyttäneet siinä mallia. Olemme yhdessä ja yhteistyöllä 
rakentaneet näyttäviä maanpuolustuspäiviä, yhdessä ponnistelleet 
maanpuolustustyön hyväksi. Hyvää seuraavaa sataa itsenäistä vuotta!

* * * * *

Näin juhlavuoden päätteeksi esitän lämpimät kiitokseni kaikille 
lehden tekijöille, tukijoille ja lukijoille. Ilman teitä meillä ei olisi näin 
hienoa lehteä!

Lupauduin kahden vuoden pestiin, joten minulle tämä lehti on 
viimeinen päätoimittajan roolissa. En kuitenkaan ole luopumassa 
maanpuolustuksesta tai kirjoittamisesta, joten tapaamme myös 
jatkossa.

Seppo Vahasalo

Yhdessä ja 
yhtenäisinä



Naiset 
joukolla 
Reserviläis-
liittoon

Reserviläisliiton jäsenmäärä 
on vahvassa kasvussa. Kou-
volassa puhunut Reservi-
läisliiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola kertoi, että mukaan 
reserviläistoimintaan ja lii-
ton hallintoon on tullut tänä 
vuonna aiempaa enemmän 
myös naisia.

- Aiemmin päivällä saimme 
myös havaita, että kiinnostus 
Reserviläisliiton kehittämistä 
kohtaan on noussut naisjä-
sentemme keskuudessa. Hal-
lituspaikkaa tavoitteli peräti 
seitsemän naista, joista kolme 
valittiin liittohallitukseen. 
Onnittelut valituille vielä ker-
ran ja lämmin kiitos aktiivi-
suudesta kaikille ehdokkaille.
Reserviläisliiton jäsenyyttä 
ennustetaan tänä vuonna ha-
kevan peräti 3.300 henkilöä, 
joka on toteutuessaan kaikki-
en aikojen korkein luku. Tä-
män myötä Reserviläisliiton 
jäsenmäärä noussee vuoden-
vaihteessa lähelle 38.000 jä-
senen tasoa. Kehityksen taus-
talla on Reserviläisliiton uusi, 
graafinen ilme sekä ennen 
kaikkea vahva panostus so-
siaaliseen mediaan ja mark-
kinointiin, joka on tukenut 
yhdistystason jäsenhankinta.

- Olemme olleet paljon esil-
lä mediassa ja ensimmäistä 
kertaa markkinoineet Reser-
viläisliittoa laajamittaisesti 
sosiaalisessa mediassa. Fa-
cebookin maksetun mark-
kinoinnin avulla olemme 
kuluvan vuoden aikana ta-
voittaneet noin puoli miljoo-
naa suomalaista.

Alkuvuonna reserviläistoi-
mintaa ja -koulutusta mark-
kinointiin somessa nuorille 
miehille ja kesän jälkeen 
vuorossa ovat olleet naiset. 
Jäsenyyttä hakeneiden nais-
ten määrä onkin viime vuo-
desta noussut lähes puolella. 
Naisjäsenen toimintamahdol-
lisuudet kasvavat Pohjolan 
mukaan Naisten Valmiuslii-
ton jäsenyyden myötä.

- Naisasia on muutenkin ollut 
Reserviläisliitossa vahvasti 
esillä kuluvana vuonna. Va-
jaa kuukausi sitten liityimme 
jäseneksi Naisten Valmius-
liittoon, jotta naisjäsenemme 
saataisiin paremmin ohjattua 
heille tarkoitetun koulutuk-
sen pariin.

Puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
puhui Kouvolan kaupun-
gintalolla järjestetyssä, val-
takunnallisessa maanpuo-
lustusjuhlassa, joka päätti 
Reserviläisliiton sääntömää-
räisen liittokokoustapahtu-
man. 

Seuraavan kerran Reservi-
läisliitto on koolla Hämeen-
linnassa, jossa järjestetään 
17.-18.11.2018 yhteinen liit-
tokokous- ja juhlatapahtuma 
Maanpuolustusnaisten Liiton 
kanssa.

Varapuheenjohtaja 
Terhi Hakolan mukaan 
päätös naisten kut-
sunnoista tulisi tehdä 
mahdollisimman pian.
Suomessa on viime vuosina käy-
ty keskustelua ja tehty aloitteita 
Puolustusvoimien vuosittaisten 
kutsuntojen laajentamista myös 
naisia koskevaksi. Reserviläis-
liiton varapuheenjohtaja Terhi 
Hakola haluaa, että keskustelusta 
siirrytään konkreettisiin toimen-
piteisiin.

- Olen itse esittänyt pakollisten 
kutsuntojen laajentamista myös 
naisia koskevaksi ja ilokseni 
huomannut, että moni muukin 
taho on viime aikoina heittänyt 
ilmaan samansuuntaisia ajatuk-
sia. Tavoitteena on lisätä naisten 
tietoa Puolustusvoimista ja puo-
lustusjärjestelmästä sekä lisätä 
asepalveluksen suorittavien nais-
ten määrää. Toivon päätöstä tästä 
asiasta mahdollisimman pian.
Loviisassa lauantaina puhunut 
Hakola vaati myös kehittämään 
enemmän huomioita yhteiskun-
tamme yleiseen kriisivalmiuteen. 

Uusien sodankäynnin muotojen 
myötä sotatoimien ja muiden 
vastaavantyyppisten toimen-
piteiden kohteena on Hakolan 
mukaan aiempaa enemmän koko 
yhteiskunta ja sen toimivuuden 
kannalta keskeinen infrastruk-
tuuri. 
- Nyky-yhteiskunnan toiminta 
lamautuu hyvin tehokkaasti jo 
sähkö- ja internet-verkkojen toi-
mintaa häiritsemällä, estämällä 
omat TV-lähetykset sekä esim. 
tuhoamalla liikenteen kannalta 
keskeisiä solmukohtia kuten sil-
toja, lentokenttiä, satamia ja rau-

tatieverkkoja jne.
Loviisan Seudun Reserviläiset 
ry:n 60-vuotisjuhlaan lauantaina 
osallistunut Hakola muistutti, 
että kriisitilanteissa viranomais-
resurssit eivät välttämättä riitä. 
Hakolan mukaan siviiliviran-
omaisten kykyä toimia poikkeus-
oloissa ja muissa kriisitilanteessa 
tulisikin lisätä. 
- Jokaiselle kriisitilanteessa 
toimintavastuuta omaavalle 
viranomaistaholle tulisikin ra-
kentaa reservi, jonka avulla sen 
toimintakapasiteettiä kyettäisiin 
kriisitilanteissa nopeasti kasvat-

tamaan. 
Lisäksi Hakola esitti, että näi-
hin organisaatioihin tulisi si-
joittaa nykyistä laajemmin mm. 
siviilipalveluksen suorittaneita 
henkilöitä sekä täydennyspalve-
lukseen siirtyneitä reserviläisiä. 
Näitä kriisiajan organisaatioita 
tulisi myös kutsua säännöllises-
ti harjoituksiin, jotta ne olisivat 
kriisitilanteessa kykeneväisiä 
hoitamaan niille asetetut tehtä-
vät.

Puolustusvoimat tut-
kii säännöllisesti ta-
sa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta sekä niiden 
kokemusta varus-
miesten keskuudes-
sa. Tutkimus tukee 
yhdenvertaisuuden 
kehittämistä varus-
miespalveluksessa.
Tampereen yliopiston työelämän 
tutkimuskeskuksen Puolustus-
voimille tekemä kyselytutkimus 
selvitti muun muassa ryhmän 
tukea ja palvelusajan kokemusta 
varusmiespalveluksessa.
Ryhmän tukea koki 56 % naisista 
vapaaehtoisessa asepalvelukses-
sa, ja 73 % miehistä varusmies-
palveluksessa. Johtajakoulutetut 
naiset kokivat saavansa ryhmän 
tukea vähemmän kuin miehistön 
naiset. Naiset kokivat kuitenkin 
palvelusajan kokonaisuudessaan 
myönteisemmin kuin miehet. 
Naisista myös suhteellisesti use-
ampi hakeutuu johtajakoulutuk-
seen ja he ovat hyvin motivoitu-
neita palveluksessa.

Ryhmähenkeä  
kehittämään
Varusmiehet nostivat avokysy-

myksissä esille kehittämiskoh-
teeksi ryhmähenkeä parantavan 
toiminnan.
- Tämä onkin keskeinen ajatus 
puolustusvoimien Koulutus 2020 
-kehittämisohjelmassa. Ryh-
män tuella ja hyväksynnällä on 
merkittävä vaikutus myönteisiin 
palveluskokemuksiin, puolustus-
voimien sosiaalipäällikkö Hannu 
Maijanen toteaa.
 - Ryhmätuen puute puolestaan 
ilmenee kielteisinä kokemuksi-
na.
Puolustusvoimissa jatkuu tasa-
arvoisen ja yhdenvertaisen koh-
telun toteuttaminen varusmiesten 
arjessa.
- Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa asiallista kielen-
käyttöä ja tasaveroista kohtelua, 
kertoo erikoissuunnittelija Esa 
Janatuinen Pääesikunnan koulu-
tusosastolta.
- Naisten kokemat ongelmat ase-
palveluksessa ovat vähentyneet 
johdonmukaisen tasa-arvotyön 
avulla. Puolustusvoimissa olete-
taan myös, että naisten kasvava 
näkyminen asepalveluksessa te-
kee siitä tavallisempaa ja siten 
ajan kuluessa tasoittaa miesten ja 
naisten kokemuksia asepalveluk-
sesta. Tulosten perusteella näyt-
tää siltä, että varusmiehet ovat 
valmiita yhteistoimintaan riippu-
matta muiden sukupuolesta.

Varusmiehet ja varusmiesjohtajat 
saavat koulutusta tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta.
- Oppituntimateriaali on käytös-
sä kaikissa joukko-osastoissa, 
kertoo erikoissuunnittelija Ja-
natuinen.
- Varusmiesjohtajien tulee myös 
tunnistaa eriarvoinen tai epäasi-
allinen kohtelu ja heitä koulute-
taan varhaiseen puuttumiseen.

Kiusaaminen kuriin - 
ohjeet purreet
Puolustusvoimat on onnistu-
nut pitkäjänteisen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyön avulla vä-
hentämään kielteistä kohtelua ja 
luomaan varhaisen puuttumisen 
toimintamalleja. Kiusaamista ja 
eriarvoista kohtelua oli kokenut 
vajaa puolet naisista ja viidennes 
miehistä. Sukupuolista häirintää 
oli kokenut neljännes naisista ja 
vajaa kymmenes miehistä. Kiu-
saaminen tai häirintä oli ollut 
useimmiten sanallista. Kielteisis-
tä kokemuksista ilmoittaneiden 
osuudet olivat laskeneet runsaan 
kymmeneksen verrattuna vuoden 
2011 kyselyyn.
Kiusaamisesta oli ilmoittanut 
sitä kokeneista naisista neljä vii-
destä mutta miehistä vain kaksi 
kolmesta. Tyypillisin esimerkki 
on sanallinen kiusaamien. Va-

kavampia ilmenemismuotoja oli 
erittäin vähän.
- Puolustusvoimien näkökul-
masta kielteisistä kokemuksista 
ilmoittamiseen tulee edelleen 
kiinnittää huomiota, korostaa so-
siaalipäällikkö Maijanen.
- Jokaisen varusmiehen ja naisten 
vapaaehtoista palvelusta suorit-
tavan tulee tietää, miten ilmoit-
taa epäkohdista varusmiesjohta-
jilleen tai kantahenkilökunnalle. 
Kynnyksen ilmoittamiseen tulee 
olla matala, jotta palvelusaikaan 
liittyvät negatiiviset kokemukset 
saadaan minimoitua. Jokaisessa 
tuvassa on oltava ohjeet, miten 
ilmoittaa ongelmista.

Varusteisiin ollaan 
tyytyväisiä
Varusmiehet ja naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta suorittavat 
naiset ovat pääosin tyytyväisiä 
varusteisiinsa. Miehet ja naiset 
ovat lähes yhtä tyytyväisiä palve-
luspukuun, mutta naisilla ongel-
mat liittyvät puvun istuvuuteen. 
Varustukseen liittyvät kysymyk-
set olivat uusia ja niiden tulokset 
positiivinen yllätys.
Pääosin oltiin myös tyytyväisiä 
nykyiseen käytäntöön varusra-
hasta, tosin kolmannes naisista 
kannatti sen korottamista. Naiset 
saavat 0,50 euroa per päivä sel-

laisiin varustuksiin, joita puolus-
tusvoimat ei tarjoa, kuten alus-
vaatteisiin.
Esimerkiksi hiusten pituutta 
koskeviin säännöksiin oltiin 
kohtuullisen tyytyväisiä vastan-
neiden miesten ja naisten kes-
kuudessa.

Kyselyyn vastasi  
6 629 varusmiestä
Tutkimus perustuu kyselyyn va-
rusmiehille. Kysely toteutettiin 
joulukuussa 2016 ja maaliskuus-
sa 2017. Siihen vastasi 6 629 
varusmiestä, joista 171 on ollut 
naisia vapaaehtoisessa asepalve-
luksessa.
Tutkimuskysymykset ovat osin 
samat kuin vuoden 2011 kyse-
lyssä. Tutkimus käsittelee suku-
puolen lisäksi myös esimerkiksi 
seksuaalista suuntautumista, et-
nistä taustaa, kieltä ja vakaumus-
ta sekä vastaavia taustatekijöitä 
yhdenveroisuuden kokemukses-
sa. Uutena asiana on selvitetty 
tyytyväisyyttä varusteisiin ja ma-
joitukseen.
Tutkimuksella puolustusvoimat 
osallistuu Suomi 100-hankkee-
seen ”100 tasa-arvotekoa”.

Ryhmähengellä suuri merkitys palvelustyytyväisyydelle

Varusmiesten tasa-arvotutkimus valmistui

Naisten kutsuntakeskusteluun konkretiaa

Tutkimus perustuu kyselyyn varusmiehille. Kysely toteutettiin joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Siihen vastasi 6 629 varusmiestä, joista 171 on ollut naisia vapaaehtoisessa 
asepalveluksessa. ( KUVA: Puolustusvoimat. )
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Kirkkonummen ker-
hot ovat perinteisesti 
viettäneet marras-
kuun kerhoiltansa 
elokuvan merkeissä. 
Tänä vuonna elo-
kuvailta sai tavan-
omaista juhlavammat 
puitteet, sillä uusi 
Tuntematon sotilas 
sai ensi-iltansa sopi-
vasti marraskuussa.
Halusimme itsenäisyyden juh-
lavuoden kunniaksi kutsua elo-
kuvailtaamme kunniavieraat, 
veteraanit, joiden ansiosta saam-
me elää itsenäisessä ja vapaassa 
Suomessa. Iloksemme moni kun-
niavieras vastasikin kutsuunne. 
Kun mukana näytöksessä oli kut-
suttuina yhteistyökumppanimme 
sekä jäsenistöä seuralaisineen, 
on Kino Kirkkonummen aulassa 
harvemmin ollut yhtä tiivistä ja 
iloista tunnelmaa.

Ennen elokuvan alkua Kirkko-
nummen Reserviupseeriyhdis-
tyksen puheenjohtaja Markus 
Lassheikki ja Kirkkonummen 
Seudun Reserviläisten puheen-
johtaja Ari Nesteoja toivottivat 
yleisön tervetulleiksi. Kyseessä 
oli suomalaisille erityinen eloku-
va ja sille arvokas yleisö.

Yleisö seurasi  
elokuvaa   
herpaantumatta
Olemme katsoneet osana itse-
näisyyspäivän viettoa Edwin 
Laineen Tuntematonta sotilasta 
jo vuosia ja vuosia. Elokuva on 
uskollinen Väinö Linnan kirjalle 
ja osaamme jo ulkoa sen kohta-
ukset ja repliikit. 

Aku Louhimäen Tuntematon 
sotilas on päivitetty moderniksi 
elokuvaksi. Sen näyttelijäntyö, 
kuvaus ja tehosteet ovat komei-
ta. Modernisoinnista huolimatta 
se kunnioittaa ja kumartaa ehkä 
liiankin syvään Edwin Laineelle. 
Tärkeitä kotirintaman kohtauksia 
lukuunottamatta kaikki on niin 
tuttua ja turvallista. Henkilöku-
vissa näkyy Ilkka Malmbergin 
kirjan Tuntemattomat sotilaat 
vaikutus.

Tuttuus ja turvallisuus näkyi ja 
näkyy yleisön reaktioissa. Siksi 
elokuva on noussut 2000-luvun 
katsotuimmaksi kotimaiseksi 
elokuvaksi. Yli 600.000 katsojaa 
ei voi olla väärässä.

TEKSTI JA KUVAT:  
SEPPO VAHASALO

Uusi Tuntematon sotilas Kirkkonummen kerhoillassa

Uusi Tuntematon so-
tilas uudelle sukupol-
velle – veteraanin aja-
tuksia
Kirkkonummelainen rintamave-
teraani Matti Santamala oli yksi 
niistä kunniavieraista, jotka Kirk-
konummen reserviläisyhdistyk-
set kutsuivat katsomaan uuden 
Tuntematon sotilas -elokuvan 
erikoisnäytäntöä. Haastattelim-
me häntä elokuvan herättämistä 
ajatuksista elokuvan jälkeen.

Matti Santamala toimi Kajaanin 
suojeluskunnassa, kun sota alkoi. 
Suojeluskunnan pääasiallisena 
tehtävänä oli sammuttaa asutus-

keskusten pommitusten sytyttä-
miä tulipaloja. 

Kun 54. prikaati lähti hyök-
käysvaiheessa etenemään Itä-
Karjalassa Viertotien suuntaan 
kohti Porajärven kirkonkylää, 
suojeluskuntakomppania liitettiin 
siihen varmistamaan sivustaa. 
Samalla komppania avusti pri-
kaatin huollossa, tiedustelemalla 
matkan varrelta löytyvää karjaa 
ja perunapeltoja. Santamala toimi 
komppaniassa korpraalin arvoi-
sena joukkueen varajohtajana. 

Komppania ei kokenut taisteluis-
sa raskaita tappioita. ”Pystyimme 
tukeutumaan prikaatiin, joka oli 
vahvasti aseistettu. Mukana oli 

tykistö ja paljon konetuliaseita”, 
kertoo Santamala.

Sodan loppuajan Santamala toimi 
kaukopartio-osastossa. Osaston 
tärkeimpänä tehtävänä oli py-
säyttää ja tuhota pohjoisen kautta 
Itä-Karjalaan hyökänneet viholli-
sen kaukopartiot. ”Niissä taiste-
luissa ei armoa tunnettu”.

Elokuvaa Santamala piti totuu-
denmukaisena. ”Alku lähti siitä, 
että suomalaiset hakkasivat rys-
sät. Kyllähän siinä kävi niin, että 
1944 sotaonni kääntyi toisinpäin. 
Niin paljon venäläisiä lähti liik-
keelle. Sen verran hyvin suoma-
laiset pärjäsivät loppuun asti, että 
meillä on itsenäinen kotimaa.”

Vertailussa Edwin Laineen Tun-
temattomaan sotilaaseen Santa-
malalla on mielenkiintoinen nä-
kökulma: ”Edwin Laineen aikaan 
Suomessa oli vielä paljon vete-
raaneja. Elokuvan näyttelijät oli-
vat sotaveteraanien ikäluokkaa. 
Tämä uusi versio on tarkoitettu 
uudelle sukupolvelle”

TEKSTI JA KUVA:  
SEPPO VAHASALO

 

Veteraani Matti Santamala: 
”Ei se huono elokuva ollut”

Veteraani Matti Santamala: ”Ei 
se huono elokuva ollut”.
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Komentaja Petri 
Parviainen aloittaa 
1.5.2018 MPK:n Etelä-
Suomen piiripäällik-
könä. Riitta Tapiomä-
ki kävi kyselemässä 
hänen tunnelmiaan ja 
näkymiään uudesta 
tehtävästä.
Komentaja Petri Parviainen, 
miltä uusi tehtävä tuntuu?

- Uusi tehtävä tuntuu todella 
hyvältä ja oikein mieluisalta. 
Aikanaan parikymmentä vuotta 
sitten aloitettiin Rannikkoty-
kistökoulussa vapaaehtoisten 
harjoituksien järjestäminen ja 
silloin pääsin ideoimaan ja to-
teuttamaan reserviläisten kanssa 
nimenomaan kouluttajakoulu-
tusta. Silloin jo jäi kipinä, että 
voisin toimia puolustusvoimien 
uran jälkeen Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen leivissä.

Mitä koette suurimpina haastei-
na uudessa tehtävässänne?

- Oikeastaan suuria haasteita en 
koe olevan ellei todella laajan 
ja monipuolisen koulutuksen 
omaan perehtymiseen tarvit-
tavaa aikaa sellaiseksi lueta. 
Vuosien saatossa piirille on 
muodostunut selkeät tehtävät 
ja koulutuspaikat. Ja osaavat ja 
innokkaat vapaaehtoiset ovat 
laadun ja tarvittavan määrän tae. 
Toki haaste voi olla miten saada 
uusia nuoria aktiivisia toimi-
joita, mutta ainakin toistaiseksi 
rekrytointi näyttää vetävän hy-
vin. Ehkä myös haaste voi olla 
vapaaehtoisten aktiivien jaksa-
minen.

MPK liitetään yhä suuren ylei-
sön silmissä vain miehille ja 
armeijan käyneille kuuluvana 
koulutusorganisaationa, miten 
aiotte lisätä sen tunnettavuutta 
etenkin naisten keskuudessa?

- Tämä on varmaankin mieli-
kuva, jonka muuttaminen vaatii 
tekemistä. Toki asevelvollisille 
suunnattu poikkeusolojen sodan 
ajan joukkojen koulutus on iso 
osa MPK:n tarjottimella eikä sitä 
kuulu vähentää. Pitänee ideoida 
naisten koulutuksen näkyvyyden 
lisäämistä ainakin Naisten valmi-
usliiton kanssa. He kyllä osaavat 
upeasti markkinoida laadukasta 
koulutustaan omilla viestinnän 
kanavillaan.

Tarvitsevatko naiset mielestänne 
kursseja jonne otetaan vain nai-
sia?

- Toki tarvitaan myös naisille 
suunnattuja kursseja ja harjoi-
tuksia. Niille on ollut hyvin osal-
listujia ja palaute on ollut oikein 
hyvää ja kannustavaa.

Aiotaanko jatkossa hyödyntää 
entistä enemmän PVMoodlen 
kautta tehtäviä esitehtäviä ennen 
kursseja, jolloin lyhyen viikonlo-
pun aikana saadaan enemmän 
irti, kun teoria on jo hallussa?

- Tämä on yksi kehityskohde ja 
niin haluaisin tapahtuvan. Toi-
voisin, että myös MPK:n kurs-
seilla voitaisiin hyödyntää myös 
ns. käänteisen opetuksen peri-
aatteita. Ideahan ei ole uusi eikä 
mitenkään mullistava ja näin on 
usein tehtykin. Olisi hienoa, että 
kursseilla olisi etukäteisopetus-
materiaalia ja ne myös tentit-
täisiin verkossa ennen lähiope-
tusjaksoa. Tämä vaatii kurssien 
johtajien kouluttamista ja tästä 
on jo alkanut yhteistyö Puolus-
tusvoimien palvelukeskuksen 
Oppimis- ja kuvapalveluyksikön 
kanssa. Esimerkiksi kun puolus-
tusvoimien verkko-opetuksen 
ammattilaiset jalkautuvat jouk-
ko-osastoihin, niin myös MPK:n 
koulutuspäälliköille ja kurssin-

johtajille tarjotaan mahdollisuus 
osallistua opetustilaisuuksiin.

Liittyykö edelliseen tietoturva-
riskejä, kuinka laajalle joukolle 
voidaan myöntää tunnukset PV-
Moodleen?

- Voidaan edelleen toimia ny-
kyohjeistuksen mukaisesti eli 
15-vuotias suomalainen saa PV-
Moodle-tilin käyttöönsä Kansa-
laisen asiointitilin kautta.

Jos teille annettaisiin rajaton 
budjetti, niin millaisia kursse-
ja MPK järjestäisi, mitä toisitte 
kansalaisten ulottuville jos tuo 
raha ei olisi esteenä?

- Varmaankin lisäisin lukio-
laisille ja ammattikoululaisille 
suunnattua kokonaisturvallisuus-
koulutusta. Toki lisäisin liikun-
takoulutusta ja sen monipuolis-
tamista.

Mikä on mielestänne MPK:n 
tärkein tehtävä 100-vuotiaassa 
Suomessa?

- MPK:n tehtävät ovat vuosien 
saatossa muodostuneet selkeik-
si. Uskon, että MPK on edelleen 
Suomen kattavin kokonaisturval-
lisuutta kouluttava organisaatio. 
Ja MPK kouluttaa suomalaisia 
selviytymään erilaisissa arjen 
vaaratilanteissa ja poikkeusolois-
sa.

TEKSTI:   
RIITTA TAPIOMÄKI
KUVA:    
PUOLUSTUSVOIMAT

Komentaja Parviaisen näkemyksiä 
MPK:n toiminnan kehittämisestä

Loppuunmyyty     
Tuntemattomat  sotilaat
Väinö Linna (1921 - 1992) oli nuorena miehenä, 1941 - 1944, muka-
na  jatkosodassa. Jalkaväkirykmentti 8:n riveissä palvellessaan hän 
kirjoitteli vapaa-aikanaan erilaisia tekstejä. Vuonna 1946 kirjoitus-
työt olivat edenneet niin pitkälle, että julkaistiin romaani Päämäärä. 
Pari vuotta myöhemin tuli myyntiin romaani Musta rakkaus. Linna-
kirjallisuus oli hyvässä vauhdissa.

Sotakokemuksiensa perusteella Väinö Linna laati käsikirjoituksen 
sotaromaniin, joka julkaistiin loppuvuonna 1954 nimellä Tuntema-
ton sotilas. Vuonna 1959 julkaistiin Linnan kirjoittama Täällä Poh-
jantähden alla. Tämän työn jälkeen kirjailijalta ilmestyi vielä essee-
kokoelmia.

Edvin Laine ohjasi ensimmäisen elokuvaversion Tuntemattomasta 
sotilaasta vuonna 1955. Mustavalkoinen elokuva on monien mielestä 
ainoa oikea Tuntematon sotilas. Rauni Mollberg ohjasi värielokuvan 
Tuntematon sotilas vuonna 1985. Nyt Suomen satavuotisjuhlavuon-
na on saanut ensi-iltansa Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas. Lin-
nan tekstin perusteella on valmistunut myös lukuisia teatteriesityksiä 
otsikolla Tuntematon sotilas. Teosta on nähty ja kultu  oopperaesi-
tyksinäkin.

Väinö Linnan Tuntematon sotilas-käsikirjoitus julkaistiin vuonna 
2000 nimellä Sotaromaani. Siinä ovat mukana myös ne kohdat, jotka 
Tuntematon sotilas-teoksen toimitusvaiheessa kirjasta jätettiin pois. 
Asiasta kiinnostuneet voivat lukea Sotaromaania ja Tuntematonta so-
tilasta rinnakkain sillä molempia teoksia on vielä ostettavissa.

Helsingin Sanomien edesmennyt toimittaja Ilkka Malmberg (1954 
- 2016) on yksi niistä, jotka ovat syvällisesti perehtyneet Linnan So-
taromaniin ja Tuntematon sotilas-kirjaan. Malmbergin tutkimuksista 
julkaistiin vuonna 2007 kirja Tuntemattomat sotilaat. Kuten olen ot-
sikkoon merkinnyt tämä teos on loppuunmyyty, mutta Malmbergin 
Tuntemattomat sotilaatkin elävät sillä Helsingin Sanomat julkaisi nyt 
syksyllä 2017 kirjan nettiversiona.

Ilkka Malmbergin Tuntemattomat sotilaat on kaikille teemaa Tun-
tematon sotilas lukeville ja vähän tutkivillekin erittäin hyvä perus-
lähdeteos. Malmberg käy teoksessaan tarkkaan läpi Linnan kirjassa 
esiintyvät henkilöt. Heidän taustoistaan; kotipaikka, kieli, koulutus, 
työura, toiminta sodassa jne. esitetään hyvinkin analyyttinen arvio.

Aku Louhimies on haastatteluissa todennut Malmbergistä ja tämän 
Tuntemattomat sotilaat-teoksesta:

”Ilkan kirja oli minulle tärkeä innoittaja siihen, että aloin tehdä tätä 
(uusin Tuntematon sotilas) elokuvaa.”

Kiitokset Väinö Linnalle, elokuvien tekijöille ja myös Ilkka Malm-
bergille, Tuntemattomat sotilaat elävät.

LAURI VÄÄTTÄNEN
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa maanpuolustusta, 
turvallisuuspolitiikkaa sekä muutakin maailaman menoa.

Kunnniavieraita valmistautumassa elokuvan alkuun: Matti Santamala, 
Bertel Maunula, Liisa Maunula, Hannele Kauhanen ja Reino Perta. 

Yleisölle tarjottiin myös Suomi-
konvehteja.

- Uusi tehtävä tuntuu todella hyvältä ja oikein mieluisalta, tuumii ko-
mentaja Petri Parviainen, joka aloittaa toukokuun alussa MPK:n Etelä-
Suomen piiripäällikkönä. 
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Hyvinkään Reser-
viupseerit juhlistivat 
yhdessä Hyvinkään 
reserviläisten kans-
sa  AK47-pohjaisten 
kiväärien 70-vuotista 
palvelusuraa. Tarjo-
simme vapaaehtois-
ten maanpuolustus-
järjestöjen jäsenille 
mahdollisuuden har-
joittaa aseenkäsitte-
ly- ja ampumataitoa 
vaativia tehtäviä ja 
kilpailla asetyypin ki-
vääreillä. 

Kilpailu ammuttiin kolmessa 
luokassa:

1. Vakio : Keskisytytteistä pat-
ruunaa ampuva AK47-tyyppinen 
kivääri avotähtäimillä. 
2. Avoin : Keskisytytteistä pat-
ruunaa ampuva AK47-tyyppinen 
vapaasti varusteltuna.
3. Comblock : Muut itäblokin 
käytössä olleet kiväärit, esim. 
VZ52, VZ57, SKS…

Ampumatehtäviä oli viisi ja mi-
nimilaukausmäärä kiväärillä oli 
125 ja pistoolilla 9. Kilpailija 
kantoi koko kilpailun ajan mu-
kanaan tarvitsemansa varusteet 
ja patruunat. Jokainen kilpailija 
ampui kaikki suoritukset yhteen 
menoon, ilman odottelua - aina-
kin näin oli tarkoitettu. Patruu-
noiden siirtäminen lippaasta 
toiseen oli kielletty kisan aikana.
Lippaita sai siirrellä varusteissa.

Uudet taktisen toimin-
ta-ammunnan sään-
nöt
Sääntöjen pohjana käytettiin 
järjestävien yhdistysten laatimia 
omia Sovelletun Perinneaseam-
munnan (SPaA) sääntöjä, joista 
muokattiin Taktisen Toiminta-
ammunnan (TTa) säännöt. Näitä 
voidaan jatkossa käyttää niin 
perinnease- kuin vain tietylle 
asetyypille tarkoitettujen kilpai-
lujen sääntöinä. Säännöt ovat 
yhdistelmä IDPA:n pistelasku- ja 
suojankäyttösääntöjä ja SRA:n 
kisanjärjestämis- ja turvallisuus-
sääntöjä.

”Mielekästä sovelta-
mista”
Osallistujat pitivät palautteen 
mukaan kisaa hyvänä silmiä 
avaavana kokemuksena. Sen si-
jaan, että yritän tiivistää palautet-
ta, antaa osallistujien kertoa itse:

“... joutui pois mukavuusalueel-
ta”

“Väitän että tämä kehitti itseäni 
enemmän ampujana kuin yksi-
kään perus-SRA -mäiske”

“Hienoa vaihtelua suorituksissa 
perinteiseen lihasmuistista juok-
semiseen. Kävi nopeasti selväksi 

onko treeni ollut pelkkää ”va-
kiorastin” suorittamista/somot-
tamista.“

“..tämä kisa tuntui mielekkäältä 
soveltamiselta. Juuri niitä tak-
tisia juttuja, mitä on treenaillut,  
tuli eteen vaihtelevissa rasteis-
sa.”

“Rastit, joissa on tilojen siivu-
tusta, esteet, jotka pakottavat 
kurkkimaan nilkan korkeudelta 
eteenpäin, jne. Tämän tyyppisillä 
on ainakin itselleni tulevaisuutta. 
... mutta tämän tyyppisellä lajilla 
on kaikki edellytykset tulla suo-
situksi, ellei nyt verenmakuisena 
kisana niin ainakin harjoittelu-

muotona!”

Tasoryhmät tarpeen?
Idea tämän tyylisestä kilpailuista 
syntyi itse asiassa jo paljon aikai-
semmin, mutta vasta nyt saatiin 
toteutettua. Itselle kilpaileminen 
tst-varustuksessa on ollut aina 
itsestään selvä ja se on hienos-
ti viime aikoina yleistynytkin. 
Reserviläisten ampumataidon 
edelleen kehittämiseksi ehdot-
taisin, että kehitettäisiin koulu-
tus- ja luokittelusysteemi, jonka 
mukaan reserviläiset jaettaisiin 
erilaisiin tasoryhmiin taito- ja 
osaamistason mukaan ja se liitet-
täisiin kenttäkelpoisuuteen. Luo-

kitteluun voitaisiin käyttää ID-
PA-tyylistä luokitusammuntaa, 
jonka reserviläisten tulisi kerran 
vuodessa ampua. He voisivat 
kilpailla Kalash Clash-tyylisissä 
kilpailuissa, joissa pääpaino olisi 
aseiden ja muiden sotilasvarus-
teiden käytössä, osumatarkkuu-
dessa fyysisen rasituksen alla 
tai taktista päätöksentekoa ja 
toimintaa mittaavissa tehtävissä.

Näillä kertausharjoitusmäärillä 
suurimman osan reserviläisistä 
ase- ja ampumataito on valitetta-
van heikko. Luokittelujärjestel-
män perusteella puolustusvoimat 
saisivat paremman kuvan reser-
viläisen todellisista taidoista. So-

dan ajan joukkoihin ei riitä kan-
tahenkilökuntaa kouluttamaan 
kaikkia taitoja ja näitä itseään 
kehittäviä reserviläisiä voitaisiin 
hyödyntää perustamisvaiheessa 
kouluttajina. Sijoittamattomat 
reserviläisetkin saisivat miele-
kästä tekemistä. Harjoitusten ja 
kilpailujen pyörittämiseen tarvi-
taan myös porukkaa, eikä sijoi-
tetuista reserviläisistä niitä löydy 
riittävästi.

TEKSTI:   
JARKKO HEMMINKI

KUVAT: MIKA VIRTA 

Reserviläisten ase- ja ampumataitoa kehittämässä Hyvinkäällä lokakuun lopulla

Kalash Clash I

”Hienoa vaihtelua suorituksissa perinteiseen lihasmuistista juoksemiseen. ”

Kilpailijat pitivät erilaisista rasteista. ”Joutui pois mukavuusalueelta ...”
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– On tärkeää, että va-
paaehtoista maan-
puolustuskoulutusta 
kehitetään. Itsestään 
selvää on, että tällöin 
puolustusvalmiuden 
parantaminen on kes-
kiössä , totesi RUL:n 
puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti.
- Samalla on kuitenkin var-
mistettava, että reserviläisten 
vapaaehtoisuus hyödynnetään 
mahdollisimman hyvin ja ettei 
sijoittamattoman reservin kou-
luttautumismahdollisuuksia ja 
varautumis- ja turvallisuuskou-
lutuksen kehittämistä unohdeta. .
Puolustusministeri Jussi Niinistö 
asetti lokakuun puolessa välissä 
työryhmän, jonka tehtävänä on 
valmistella selvitys vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
uudelleenjärjestelyistä. Uusi 
toimeksianto on jatkoa puolus-
tusministerille 28.9. luovutetulle 
selvitystyölle. Siinä työryhmä 
esitti, että Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) kehit-
tämistä jatkettaisiin nykyiseltä 

pohjalta. Hieman yllättäen puo-
lustusministeri antoi uudelle 
selvitysryhmälle tavoitteen laatia 
selvitys vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen kuuluvan soti-
laallisen koulutuksen organisoin-
nista osaksi puolustusvoimia ja 
MPK:n roolin kehittämisestä so-
tilaallisia valmiuksia sekä varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutusta 
antavana organisaationa.

”Riittävätkö PV:n  
resurssit?”
RUL on kysynyt sekä liittohalli-
tuksen että -valtuuston jäseniltä 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen kehittämisestä, jos 
sotilaallinen koulutus siirretään 
MPK:lta kokonaan puolustusvoi-
mille. Kyselyyn vastasi yhteensä 
yli 60 liittohallituksen ja liitto-
valtuuston jäsentä tai varajäsen-
tä. Vastauksissa nousee voimak-
kaasti esille huoli taloudellisten 
resurssien riittävyydestä, byro-
kratian kasvusta sekä mahdol-
lisesti supistuvasta koulutustar-
jonnasta. Monessa vastauksessa 
pelättiin MPK:n näivettyvän, jos 
mainittu siirto toteutuu. Suurin 

osa vastanneista (70 % hallituk-
sen jäsenistä ja 63 % valtuuston 
jäsenistä) uskoi, että vapaaehtoi-
sen sotilaallisen koulutuksen siir-
täminen MPK:lta puolustusvoi-
mille ei ole kustannustehokasta. 
Naisten ja nuorten koulutuksen 
kohdalla luvut olivat samaa luok-
kaa: 70 % hallituksen jäsenistä ja 
65 % valtuuston jäsenistä ei us-
konut näiden ryhmien koulutuk-
sen paranevan. Yli puolet vastan-
neista (60 % hallituksen jäsenistä 
ja 51 % valtuuston jäsenistä) 
epäili myös, ettei MPK:n asema 
varautumis- ja turvallisuuskoulu-
tuksen antajana parane.

Vastuullista ja pitkä-
jänteistä kehittämistä 
tarvitaan
– Vapaaehtoista maanpuolus-
tuskoulutusta on kehitettävä 
vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. 
Tärkeää on, että vapaaehtoisen 
koulutuksen todellisia toimijoita 
ja asiantuntijoita, aktiivireservi-
läisiä ja keskeisiä reservijärjes-
töjä, kuullaan aidosti koulutusta 
kehitettäessä, vaati RUL:n liitto-
valtuuston puheenjohtaja Mar-

kus Lassheikki.
Halkilahti ja Lassheikki puhuivat 
RUL:n liittovaltuuston syysko-
kouksessa 25.11. Helsingissä.

Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio hyväk-
syttiin
RUL:n liittovaltuuston kokouk-
sessa oli paikalla 37 liittovaltuu-
tettua.
Liittovaltuuston kokous hy-
väksyi toimintasuunnitelman ja 
talousarvion tulevalle vuodelle 
vähäisin muutoksin liittohallituk-
sen esityksiin. RUL:n toiminnan 
painopisteet vuonna 2018 ovat 
ampumatoiminnan aktivoiminen 
ja turvaaminen sekä uuteen am-
pumalakiin vaikuttaminen, liiton 
ulkoisen viestinnän tehostami-
nen ja nuorten toiminnan kehit-
täminen.
Liitto osallistuu ja vaikuttaa mm. 
ampumatoiminnan edunvalvon-
taan ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kehittämiseen. 
Padasjoen koulutuskeskuksen 
toiminnan kehittämistä jatke-
taan. RUL järjestää vuonna 2018 
mm. valtakunnallisen reserviup-

seeripäivän, koulutustilaisuuden 
yhdistysten nuorisoupseereille, 
mentorpäivän sekä reserviupsee-
rien pohjoismaiset maastomes-
taruuskilpailut. Liiton johdon 
kenttäkierros saatetaan loppuun 
vuoden aikana.
Hyväksytyssä talousarviossa 
varsinaisen toiminnan kulujäämä 
on noin 590.000 €. Yhdistysten 
ja piirien toiminnan tukemiseen 
ja kannustepalkkioihin käytetään 
ensi vuonna yli 120.000 euroa. 
Liiton selvästi tärkein tulonlähde 
on jäsenmaksut. Muita tärkeitä 
tulonlähteitä ovat yleisavustuk-
set sekä sijoitus- ja rahoitustoi-
minnan tuotot. Liiton jäsenmak-
sut pysyvät vuoden 2017 tasolla

Vuoden maanpuolus-
tusteko ARU:lle
Liittovaltuuston kokoukses-
sa luovutettiin liittohallituksen 
myöntämä Vuoden maanpuolus-
tusteko 2017 -tunnustuspalkinto. 
Se myönnettiin Akateemiselle 
Maanpuolustusyhdistys ARU 
ry:lle Operaatio Lyijy ja lihas 
–hankkeesta, jonka tavoitteena 
oli yhdistyksen jäsenten ampu-

maharrastuksen lisääminen sekä 
fyysisen toimintakyvyn kehittä-
minen.

Maanpuolustusmita-
leja ja Sotavahinko-
säätiön tunnustuspal-
kinnot
Liittovaltuuston kokouksen 
ohjelmassa oli myös muita 
huomionosoituksia. Sotavahin-
kosäätiön puheenjohtaja Harri 
Kainulainen ja hallituksen jäsen 
Ilkka Aspara luovuttivat säätiön 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tunnustuspalkinnot Töölön 
Reserviupseerikerholle (palkin-
non otti vastaa Risto Piekka), 
Ylöjärven Reserviupseereille 
(Jari Vuolle), Kempeleen Reser-
viupseerikerholle (Kari Ahokas), 
Lapin Reserviupseeripiirille 
(Tomi Tuominen) sekä Veikko 
Karhumäelle Järvenpäästä. Tun-
nustuspalkinnot ovat suuruudel-
taan 2000 euroa.

RUL:”Sotilaallinen koulutus säilytettävä MPK:lla”

Vapaaehtoista koulutusta on kehitettävä vastuullisesti

Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin pu-
heenjohtaja Jaripekka 
Turtiainen nuiji sekä 
piirihallituksen että 
piirin syyskokouk-
sen asiat päätetyiksi 
ennätysripeästi, kun 
RUL:n johto saapui 
vieraaksemme Ojak-
kalan urheilutalolle.
Koska paikka tunnetaan parem-
min Ojakkalan suojeluskuntata-
lona, ympäristössä oli historian 
havinaa.

Entinen puheen- 
johtajisto jatkaa
Syyskokouksen tärkeimmät asiat 
olivat piirin toimihenkilöiden, 
hallituksen ja kokousedustajen 
valinnat sekä vuoden 2018 toi-
mintasuunnitelman ja talousar-
vion vahvistaminen. Valinnat 
tapahtuivat yksimielisesti ja 
vuonna 2018 puheenjohtajistona 
jatkaa Jaripekka Turtiainen, Mar-
kus Lassheikki (1. vpj) ja Kari 
Vahala (2. vpj). 

RUL:n johto piiri- 
kierroksella   
Uudellamaalla
Puheenjohtajavalintansa yhte-
ydessä RUL:n puheenjohtaja 
Mikko Halkilahti lupasi kiertää 
kaikki piirit oman kolmivuotis-
kautensa aikana. Kevään aikana 
hän ehti käydä 8 piirissä, syk-
syllä ohjelmassa on neljä piiriä. 
Yksi niistä Uusimaa, jonne hän 
saapui 16.11.2017 yhdessä toi-
minnanjohtaja Janne Kososen 
kanssa.

Arvot toiminnan  
pohjalla
Halkilahti kertasi kuulijoil-
le liiton arvot: Isänmaallisuus, 

vastuuntuntoisuus ja vapaaeh-
toisuus. Reserviupseerien isän-
maallisuus tarkoittaa vahvaa 
maanpuolustustahtoa, halua ja 
kykyä kehittää maamme koko-
naisturvallisuutta ja valmiute-
na tarpeen vaatiessa puolustaa 
aseellisesti Suomea. Tähän sisäl-
tyy myös veteraanisukupolven 
kunnioitus.

Liiton tavoitteena on toimia 
suomalaisten reserviupseerien 
arvostettuna yhdyssiteenä ja 
edunvalvojana. Siihen kuuluu 
mahdollisuus kehittää sotilasam-
mattitaitoa ja kenttäkelpoisuutta.

Liitossa herättää huolta vähe-
nevien reserviupseerien määrä. 
”Kun joskus Haminassa järjes-
tettiin kolme kertaa vuodessa 
600 oppilaan kursseja, nyt kurs-
seja on kaksi vuodessa ja niillä 
500 oppilasta”, totesi Halkilahti. 
Siksi liitolla onkin tavoitteena 
saavuttaa jäsenikseen vähintään 
35% suomalaisista reserviup-
seereista. Nyt ollaan noin 32% 
tasolla. Nuorten toimintamah-
dollisuuksia pitääkin lisätä ja uu-
distaa, jotta tavoitamme nuoret 
reserviupseerit.

Liiton edunvalvonta 
herätti reippaan  
keskustelun
Reserviupseerien suurimmat 
huolenaiheet ovat keskittyneet 
aselain uudistukseen ja MPK:n 
tulevaan asemaan. Aselain suh-
teen huolet ovat hälvenemässä: 
reserviläisaseet säilyvät myös 
jatkossa luvallisina. Ainoa kiis-
tan kohde ovat pitkät lippaat 
– joita tarvitaan esimerkiksi 
SRA:ssa - versus lainlaatijoiden 
haluamat lyhyet lippaat.

MPK:n suhteen tilanne näyttää 
hieman kummalliselta. Kun en-
simmäinen komitea tuli siihen 
tulokseen, että nykytilan säilyt-
täminen on paras vaihtoehto, 
puolustusministeri asetti uuden 
komitean asiaa valmistelemaan. 

Komitean kokoonpanossa närää 
herättää se, että vaikka RUL:n 
ja RES:n jäsenet ovat suurimmat 
palveluiden käyttäjät ja tuottajat, 
kummankaan edustajaa ei ole ha-
luttu mukaan pohtimaan MPK:n 
tulevaisuutta.

Puolustusministeri on väläytellyt 
MPK:n tulevaksi rooliksi jotakin 
Ruotsin Hemvärnetiä muistut-
tavaa. Janne Kosonen muistutti, 
että Hemvärnetin budjetti on 
noin 200 M€, kun taas MPK:n 
toimintaa pyöritetään noin 3 mil-
joonalla. Siitäkin yksi miljoona 
on puolustusvoimien ostamaa 
koulutusta. Suunnitelma sopii 
hyvin, mutta mistä rahat?

TEKSTI: 
SEPPO VAHASALO
KUVAT:
 PAAVO HACKLIN

 Reserviupseerien kokonaismää-
rä on vähenevän koulutuksen 
myötä kääntynyt laskuun. RUL:n 
tavoitteena on saavuttaa 35% 
kaikista koulutetuista reserviup-
seereista.

Liitolla on tavoitteena saavuttaa jäsenikseen vähintään 35% suomalaisista reserviupseereista

RUL:n johto Reserviupseeripiirin vieraana

Puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen keskustelivat iloisesti Vihdin Reser-
viupseerikerhon puheenjohtajan Juha Kiviniemen kanssa.
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MPK:n vapaaehtois-
toimintaan osallistu-
vat kokevat koulutus-
ten ja kouluttajana 
toimimisen lisäävän 
valmiuksiaan poikke-
usolojen tehtäviin. 
MPK:n teettämän tuoreen kyse-
lyn perusteella noin 70 prosenttia 
vastasi olevansa asiasta täysin 
samaa mieltä. Monet myös koke-
vat saavansa toiminnasta työelä-
mää tukevia taitoja. Vastaavasti 
työelämästä saatuja taitoja koe-
taan voitavan hyödyntää MPK:n 
eli Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen toiminnassa.

MPK:n aktiivit osallistuvat kes-
kimäärin 2–4 kertaa vuodessa 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen koulutustapahtumiin. Noin 
neljäsosa vastanneista osallistuu 
tilaisuuksiin useammin.

Kyselyssä selvitettiin myös, mitä 
vapaaehtoiset kokevat edusta-
vansa MPK:n toiminnassa. Suu-
rin osa vastaajista kokee itsensä 
ensisijaisesti MPK:n vapaaeh-
toistoimijaksi. Kouluttajista näin 
vastasi 65 prosenttia ja muista 
vapaaehtoisista 70 prosenttia. 
MPK:n laatujärjestelmän kes-
keisin osa on säännöllisen pa-
lautteen kerääminen toiminnan 
kehittämisen perustaksi. Kou-
luttaja- ja vapaaehtoisten kysely 
on yksi tärkeä osa palautejärjes-
telmää.

Vapaaehtoisten kouluttajien ja 
toimijoiden kyselyn tarkoitukse-
na on selvittää, miten MPK
voisi kehittää toiminnan edelly-
tyksiä jatkossa, jotta sitoutuneet 
toimijat ovat edelleen motivoi-
tuneita toimimaan tärkeässä 
tehtävässään. Kysely lähetettiin 
n. 2 400 MPK:n maanpuolus-
tuspiireihin sitoutuneelle vapaa-
ehtoiselle toimijalle. Vastauksia 
saatiin 789 kappaletta. Kyselyn 
vastausprosentti oli 33 %.

Jatkoa aikaisemmille 
kyselyille
MPK:n vapaaehtoisten koulutta-
jien ja toimijoiden kysely tehtiin 
lokakuussa 2017. Kysely on
jatkumoa aikaisempien vuosien 
kouluttajakyselyille, jota on to-
teutettu kahden vuoden välein. 
Aikaisempina vuosina palautet-
ta on kysytty vain kouluttajilta, 
ja se ei ole tavoittanut kaikkia 
MPK:n sitoutuneita toimijoita. 
Tänä vuonna kouluttajakyselyn 
lisäksi tehtiin erillinen MPK:n 
vapaaehtoistoimijakysely, jo-
hon kerättiin vastauksia MPK:n 
sitoutuneilta toimijoilta, jotka 
eivät osallistuneet varsinaisiin 
kouluttajatehtäviin, mutta ovat 
muuten tärkeässä roolissa koulu-
tusten järjestelyissä. 

MPK:n sitoutuneita vapaaeh-
toisia toimii huollon tehtävis-
sä, tiedottajina, muonituksessa, 
ensiavussa, varastovastaavina, 
kurssivääpeleinä ja soittokun-
nissa. Molemmat kyselyt olivat 
sisällöltään samankaltaisia, jotta 
voidaan tehdä vertailua ja saa-
daan tuloksista esille myös pitkä-
aikaisempia trendejä.
Kyselyn kysymykset jakautuivat 
eri osa-alueisiin: taustakysymyk-
set, johtaminen ja kouluttajan 
tukeminen, kouluttajana toimi-
misen reunaehdot, kouluttajien 
koulutustarpeet ja motivoitumi-

nen, puolustusvoimilta saatava 
tuki, käsikirjat ja oheistus, vies-
tinnän sujuvuus, MPK:n arvot 
sekä kyselyyn liittyvät kysymyk-
set. Jokainen osio koostuu pa-

kollisista kysymyksistä ja avoi-
mesta kentästä, jonne vastaajat 
ovat voineet halutessaan tarken-
taa vastauksiaan.

Palautteen merkitys 
korostui

Vapaaehtoiset toimijat ovat 
MPK:n tärkeä voimavara ja va-
paaehtoisuuden arvostus tulee
näkyä toiminnassa. Palkitsemi-
nen on yksi keino, mutta esimer-
kiksi palaute ja kannustaminen 
ovat yhtä tärkeitä keinoja.

Arvostusta kaivattaisiin nykyään 
enemmän. Tämän vuoden tulos 
on laskenut 2,8 prosentilla 2015 
vuoden tulokseen. Arvostuksen 
puute on noussut esille myös 
avoimessa palautteessa, jossa on 
koettu, ettei tehtyä työtä arvoste-
ta. Avoimessa palautteessa nos-
tetaan esille myös palkitsemisen 
tärkeys. 

Sitoutuminen MPK:n toimintaan 
nähdään helpoksi ja tätä tukee 
mielekäs tekeminen yhdessä sa-
manhenkisten ihmisten kanssa. 
Lisäksi uusien taitojen oppimi-

nen hyvässä porukassa koetaan 
tärkeäksi.

”Oman joukon kehittäminen, 
tosin onnistun siinä jo nyt. Haas-
tavammat aihekokonaisuudet. 
Toiminnan kehittäminen. Varus-
miesten kouluttaminen. Ainoa 
hidaste aktiivisuudelleni maan-
puolustustoiminnassa on perheli-
säysten vaatima ajan priorisointi 
kotipuoleen. Toisaalta hyvän 
isän roolin omaksuminen ja ke-
hittyminen siinä parantaa sovel-
tuvuuttani myös maanpuolustus-
tehtävissä MPK:n toimijaksi on 
helppo sitoutua”

MPK:n 1.1.2017 toteuttama or-
ganisaatiouudistuksesta ei tehty 
vielä tänä vuonna omaa kysy-
mystään, koska koettiin, että uusi 
organisaatio on ollut vielä lyhyen 
ajan toiminnassa.

Aikaisemmin vuonna 2011 to-
teutettiin MPK.n organisaatio-
uudistus ja vuoden 2013 kyselyn

tuloksissa on nähtävissä, että or-
ganisaatiouudistus on vaikutta-
nut toiminnan kehittymiseen
oikeaan suuntaan. Kuitenkin 
2015 vuoden kyselyssä tulos on 
parantunut 15,8 %. Tänä vuonna 
1.1.2017 MPK aloitti uudella or-
ganisaatiolla ja vastaukset heijas-
televat muutosta.
Tärkeää on seurata, millaisia tu-
loksia 2019 vuoden kyselyssä 
saadaan.

MPK merkittävin yh-
teinen nimittäjä
Kyselyyn vastanneet vapaaehtoi-
set kokivat ensisijaisesti olevan-
sa MPK:n sitoutuneita toimijoita, 
vaikka moni heitä kuului myös 
johonkin MPK:n jäsenjärjes-
töistä. Voidaan todeta, että kou-
luttajat ovat tyytyväisiä, mutta 
toiminnan tehostamiseksi tarvi-
taan tiettyjä tukitoimia. Vuosien 
2013 sekä 2015 kyselyissä ko-
rostui kaksisuuntaisen viestinnän 
kehittäminen paikallisesti sekä 
verkostoitumisen tarve. Vuoden 
2017 kyselyssä nostettiin esille 
MPK:n uusi organisaatio, vaikka 
tästä ei vielä erikseen kysytty. 

Suurin osa vastaajista on hankki-
nut osaamisensa MPK:n koulu-
tuksen kautta. Vuoden 2013
kyselyyn verrattuna MPK:n kou-
luttamien vastaajien määrä on 
kasvanut yli 5 %. Toiseksi
suurin vastaajaryhmä oli saanut 
koulutuksensa puolustusvoimien 
koulutuksen kautta.

Muiden vapaaehtoistoimijoi-
den keskuudessa siviilikoulutus 
painottui puolustusvoimia vah-
vemmin. Monella vastaajalla oli 
kouluttajaosaamista usealta eri 
osa-alueelta, jonka he nostivat 
esille avoimessa osuudessa. Ky-
selyyn vastanneista useat toivoi-
vat vaihtoehtoa muu järjestökou-
lutus.

Naisten määrä  
nousussa
Naisten osuus on kasvanut 
MPK:ssa koko 2010-luvun ja 
tämä trendi jatkuu edelleen.
Esimerkiksi 2016 koulutuksen 
tilastoissa naiskouluttajien mää-
rä on edelliseen 2015 vuoteen 
kasvanut 200 naiskouluttajalla. 
Naisten osuus sitoutuneista on 
noussut 3,1 % vuodesta 2013 
vuoteen 2017. Erityisesti nou-
sua on tapahtunut vuosien 2015 
ja 2017 välillä. Tällöin kasvu on 
ollut 1,9 %.

MPK teetti kyselyn kouluttajilleen ja vapaaehtoisilleen syksyllä 2017

Maanpuolustustahto merkittävä osallistumisen syy

MPK koetaan osaavana ja luotettavana toimijana, ja kenttätyössä se 
on merkityksellisin organisaatio kaikille reserviläisille ja vapaaehtosil-
le. ( KUVA: Antti Kauranne) 
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Reserviupseerikoulutus itsenäisessä Suo-
messa alkoi heti itsenäistymisen jälkeen, kun 
28.12.1917 Vimpelissä alkoi kurssi reservin 
päällystölle. Kurssin johtajana toimi Venäjällä 
sotilaskoulutuksen saanut Paul von Gerich ja 
kouluttajina jo Suomeen palanneita jääkäreitä, 
mm. Aarne Sihvo, Juho Heiskanen ja Paavo Tal-
vela. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa ryhmän- ja 
joukkueenjohtajia sekä komppanian päälliköitä 
suojeluskunnille. Kurssin tärkeimmät oppiaineet 
olivat taktiikka, ase- ja ampumaoppi, maasto-
oppi, linnoitusoppi ja topografia. Kurssille osal-
listui lähes 200 miestä ja se päättyi jo 12.1.1918.  
Kurssin osanottajista noin 80 johti kevään 1918 
taisteluissa joukkuetta tai komppaniaa, ja eräät 
jopa pataljoonaa.

Suomalaisen reserviupseerikoulutuksen käynnis-
tymistä juhlitaan 28.12.2017 Vimpelissä järjes-
tettävässä maanpuolustusjuhlassa.

Vimpelin kurssia pidetään suomalaisen reser-
viupseerikoulutuksen alkuna ja merkkinä siitä 
Reserviupseerikoulun lipun kulmissa on merkin-
tä VK 1917. Lipun toisella sivulla on merkintä 
RUK 1920, joka kertoo Haminan Reserviupsee-
rikoulun aloittamisvuoden.

Johtajakoulutus ja -kokemus ovat olennainen 
osa reserviupseeriutta. Puolustusvoimissa saa-
dun koulutuksen ja jatkuvan itsensä kehittämisen 
kautta reserviupseereista kasvaa motivoituneita 
ja osaavia vastuunkantajia vaativiin siviili- ja so-
tilastehtäviin.

Tästä kaksoisosaamisesta hyötyy koko suomalai-
nen yhteiskunta ja se konkretisoitui karuimmalla 
tavalla viime sotiemme aikana. Sotien aikana 
kaatuneista yli 5000 upseerista valtaosa oli reser-

viupseereita. Yrjö Jylhän sanat ”Te ette turhaan 
taistelleet, te ette turhaan kaatuneet”, löytyvät 
myös RUK:n edessä seisovan Kaatuneiden 
upseereiden patsaan jalustasta, ja ne kuvaavat 
hyvin suomalaisten aitoa kiitollisuutta kaikille 
sankarivainajille.

Itsenäisen Suomen sadasta ensimmäisestä 
vuodesta onneksi vain viisi vuotta on ollut 
sotavuosia. Reserviupseereita on kuitenkin 
tarvittu ja tarvitaan edelleen myös rauhan 
ajan tehtäviin. Rauhan vuosinakin meille on 
tärkeää oman sotilasosaamisen ja toimintaky-
vyn ylläpito, jotta oman sodan ajan tehtävän 
hoitaminen tarvittaessa on mahdollista. Yhtä 
lailla tärkeää on omalla esimerkillämme vie-
dä eteenpäin sanomaa Suomen puolustamisen 
sekä yleisen asevelvollisuuden tärkeydestä 
omassa lähiympäristössämme. Vapaaehtoinen 
maanpuolustus on laaja-alaista työtä turvalli-
semman Suomen puolesta ja meillä reserviup-
seereilla on siinä työssä keskeinen rooli.

Vimpelin kurssin jälkeen Suomessa on koulu-
tettu yli 180.000 reserviupseeria. Lokakuussa 
Haminassa alkaneen ru-kurssi 251 aloitti noin 
640 upseerioppilasta ja kurssit ovat käynnissä 
myös Suomenlinnassa ja Tikkakoskella. Vas-
tuunkantajien pitkään ketjuun on siis tulossa 
lisälenkkejä.

Kuluvan vuoden aikana valitettavan moni liiton 
luottamustehtävissä toiminut reserviupseeri on 
kutsuttu viimeiseen iltahuutoon. Toivottavasti 
lämpimät ajatukset ja hyvät muistot lohdutta-
vat kuolleiden reserviupseeriveljien läheisiä. 
Aktiivisten toimijoiden äkillinen poistuminen 
on shokki myös reserviupseeriyhdistyksille ja 
-piireille. Ketju ei kuitenkaan saa katketa. Itse-

näinen Suomi tarvitsee reserviupseereita toisenkin 
vuosisatansa aikana.

JANNE KOSONEN 

Kolumnin kirjoittaja on Suomen Reserviupseerilii-
ton toiminnanjohtaja

Ketju ei saa katketa

 TST-Cup -sarjan suo-
sio on odotetusti kas-
vanut kun mukaan 
otettiin myös kaksi 
Virossa käytävää kil-
pailua. 
Kaikkiaan tämän vuoden tulos-
listoille on päässyt jo 149 tst-sar-
jassa ampunutta kilpailijaa kun 
koko viime kaudella tuloksen 
saaneiden osanottajien määrä oli 
107. Numerot eivät kuitenkaan 
kerro ihan koko totuutta koska 
aktiivisimmat tst-kilpailijat ovat 
osallistuneet jo 5-7 osakilpailuun 
ja laukausmäärät ovat sen mu-
kaiset. 
TST-CUP 2017:ssa oli syyskuun 
loppuun mennessä ammuttu jo 
reilusti yli 33200 kilpalaukausta 
kun edellisvuonna oltiin tässä 
kohtaa reilussa 24000:ssa. 

TST-CUP goes Nato 
Tai ainakin Nato yh-
teensopiva
Elokuisena viikonloppuna jär-
jestettiin kimppamatka Viron 
mestaruuskilpailuihin joka oli 
myös osa TST-CUPia. Virolai-
sia reserviläiskollegoita vastaan 
lähti Suomesta kamppailemaan 
15 taistelijan joukko laiva ja lin-
ja-automatkalle Tarttoon. Erin-
omaisen hyvässä seurassa tehty 
reissu poiki myös tukun mitaleita 
suomalaisille eri luokissa ja sar-
joissa sekä mm. kaikki top 10 
sijat tst-sarjassa. 

Tulevaisuudessa yhteistyö viro-
laisten kanssa tulee varmasti jat-
kumaan myös tst-sarjan merkeis-
sä samalla kun muutakin SRA 
osaamista laivataan Suomenlah-
den eteläpuolelle. 

Virolaisilla on pikkuhiljaa kas-
vava joukko SRA-säännöt taita-

via kilpailijoita sekä tuomareita 
ja reserviläisten kisamatkailun 
odotetaankin kasvavan lahden 
yli lähivuosina. 

Alku vuonna 2014
TST-cup sai alkunsa 2015 muu-
tamien innokkaiden SRA-ampu-
jien ideoimana. 

Kyseessä on kansallinen cup 
jossa osakilpailuja on ympäri 
Suomea, jotta ampujat voivat 
osallistua pienempiin kisoihin 
kohtuullisen matkan päässä, 
isompia kisoja kun ei kaikkialla 
ole mahdollista järjestää. Cupin 
tarkoituksena on jatkaa samaa 
hypetystä joka nyt on TST-sarjan 
ympärillä. Practical sekä SRA 
ovat lähellä toisiaan sääntöjen 
puitteissa ja tähän haluttiin tehdä 
myös selvä raja varusteiden sekä 
vaatetuksen suhteen jotta SRA:n 
TST sarjassa ampuvat ovat pu-

keutuneet ja varustautuneet kent-
täkelpoisesti.

TST sarja on ”alaluokka” viral-
lisiin avoin- ja vakioluokkiin. 

Sarjan tarkoitus on, että ampu-
jalla olisi mahdollisimman to-
denmukainen varustus päällään 
kuten mahdollisessa tositilan-
teessa. Varusteiden minimipai-

noraja (12kg) on varsin lähellä 
kuormaa mitä taistelija kantaisi 
mukanaan. Osaa varusteista ei 
pakotettu sääntöihin mm. turval-
lisuuteen vedoten. Näitä olivat 

mm. kiväärin hihnan ja käsinei-
den käyttöpakko ampuessa.

Sarja kasvaa TST-sarjan suosio 
on ollut kasvussa jo pari vuotta 
ja uusia kilpailijoita on lähtenyt 
mukaan SRAkilpailuihin kan-
taen päällään yli 12kg painavaa 
taisteluvarustusta. 

Se on ollut nähtävissä myös va-
rustemarkkinoilla ja TST-CUPia 
onkin lähtenyt tukemaan iso 
joukko alan yrityksiä joiden hie-
noilla palkinnoilla tullaan aina  
kauden lopulla palkitsemaan 
aktiivisia ja onnettaren suosiossa 
olevia kilpailijoita. Taistelukent-
tä kun on arvaamaton paikka on 
TST-CUP hengen mukaan pal-
kinnot arvottu kaikkien sarjaan 
osallistuneiden kesken ja näin 
vähän heikommallakin kisatu-
loksella on voinut päästä komeil-
le palkinnoille.

 Yhteistyötahoina tämän vuo-
den TST-CUP:ssa on: Armoria, 
Aseutra, Asetalo, AV-ase ja erä, 
FinSec, Hantaurus, Inttistore 
(R.I.P.), Lohjan ase ja osa/Uro-
nen Precision, Tojapak, Varuste-
leka sekä Viranomaiskeskus. 

Lisätietoja tst-sarjan kilpailuis-
ta, tuloksista ja säännöistä - joita 
noudatetaan myös SRA SMkil-
pailuissa löytyy osoitteesta tst.
ammunta.net. 

KUVAT JA TEKSTI: 
TONI SARRO

TST Cup goes NATO - tai on ainakin NATO-yhteensopiva

SIJA NIMI YHDISTYS PISTEET OSAKILPAILUT
         
1 Jari-Pekka Walden VUK 245 E-HC, GRE, POR, PET, EM17, HUI
2 Jukka Kauppila JSRes 230 E-HC, KKC, PET, VAR, EM17, HUI
3 Aki Kontinen VAU 177 E-HC, KKC, POR, SPOL, PET, HUI
4 Miika Sotikov Liperin RES 165 E-HC, KKC, POR, SPOL, PET
5 Sami Koivunen VAU 140 E-HC, POR, SPOL, PET, VAR, HUI
6 Mikko Vähäkainu NuRes 137 POR, SPOL, PET
7 Toni Sarro Porvoon RU 136 E-HC, POR, SPOL, PET, VAR
8 Mikko Saloniemi Outokummun RES 130 E-HC, KKC, POR, SPOL, PET
9 Saveli Miettinen VAU 130 E-HC, GRE, PET, HUI
10 Mikko Telanne VAU 116 E-HC, GRE, PET, EM17
11 Jarkko Selin VAU 110 E-HC, KKC, GRE, EM17
12 Sami Ylönen K-H Rauhanturvaajat 106 E-HC, KKC, POR, SPOL, PET, VAR, EM17
13 Juuso Koskela Myllykosken RES 105 KKC, POR, SPOL
14 Sami Räisänen Hämeenlinnan RU 102 E-HC, GRE, EM17
15 Teemu Eerola VaRes 98 E-HC, SPOL, VAR
16 Isto Hyyryläinen Tuusula RU 94 E-HC, VAR
17 Ari Ratia KotRES 93 KKC, POR, SPOL
18 Ville Strandvall Porvoon RES 93 E-HC, POR, SPOL, VAR, EM17
19 Eero Kaaja TaKoRU 87 PET, VAR, HUI
20 Jari Sievänen Rauman RU 86 E-HC, PET, HUI

TST-Cup Top 20 ennen viimeistä kisaa
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Naisten Valmiusliiton 
Uudenmaan alueneu-
vottelukunta järjesti 
Uudenmaan alueen 
lotille ja pikkulotille 
ikimuistoisen iltapäi-
vän lauantaina 18.11. 
Tuusulan taistelukou-
lulla teemalla ”Mars-
kin pöydässä”. 
Tilaisuudessa kuultiin mie-
lenkiintoisia kertomuksia pik-
kulottien ja lottien toimista 
sota-aikana sekä kohtaamisista 
Mannerheimin kanssa. Paikalla 
oli 2 lottaa, 10 pikkulottaa ja 3 
perinnelottaa. Tilaisuus oli kos-
kettava varmasti kaikille, niin 
lotille kuin järjestäjille. 

Tilaisuudessa esiintyi myös tais-
telukoululla harjoittelemassa ol-
lut Keravan mieslaulajat. Kuoron 
esittämä Finlandia sai monelle 
kyyneleet silmiin. 

Lottaperinneyhdistys järjes-
ti bussikyydin kunniavieraille. 
Kun vieraat lähtivät kotimatkal-
le, sain viestin, joka oli paras kii-
tos meille tekijöille:
”Yksi lotista sanoi bussissa sen 
mitä me kaikki tunsimme ’Hie-
noa tuntea tällaista aitoa arvos-
tusta.’ Moni sodan kokenut on 
saanut 47 vaietun vuoden ajan 
olla ihan hiljaa lottakokemuksis-
taan ja siksi tämä teidän arvos-
tuksenne erityisesti lämmitti.”

TEKSTI JA KUVAT:
SARI TUURI-SALONEN
Uudenmaan aluenevottelu-
kunnan puheenjohtaja

Lotat Marskin pöydässä
Lotat ja pikkulotat kutsuttiin ”Marskin pöytään” Tuusulan taistelukoululle. 

Lotta-ajan suoritus- ja ansiomerkit kuuluivat vieraiden asukokonaisuuteen. 

Järjestäjät ottivat tehtävän vastaan ammattitaidolla ja kunnia-asiana. 

Jälkiruokaa, totta kai!
Kattaus oli juhlavan tyylikäs. 
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Katarina 2018 -harjoi-
tus koostuu 10 kurs-
sista, joista osallis-
tuja valitsee yhden. 
Lisäksi on organisaa-
tiolle tarkoitettu Joh-
daNASTA III -kurssi. 

NASTA-harjoitukset ovat val-
takunnallisia naisille kohden-
nettuja valmiusharjoituksia, jot-
ka järjestetään vapaaehtoisten 
naisten voimin. Osallistuminen 
ei edellytä aikaisempaa kurssi-
kokemusta, ennakkotietoja tai 
-taitoja valitun kurssin aiheesta 
tai minkään järjestön jäsenyyttä. 
Koulutus on luonteeltaan kaikil-
le naisille soveltuvaa peruskou-
lutusta.

Katarina 2018 -harjoitus järjes-
tetään 20.–22.4.2018 Dragsvi-
kissä. Uudenmaan prikaatissa 
pidettävän harjoituksen käytän-
nön järjestelyistä vastaa Naisten 
Valmiusliiton Uudenmaan alue-
neuvottelukunta ja harjoituksen 
johtaja Sirkka Orre. Harjoitus 
toteutetaan Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) kurs-
seina.

Harjoitukseen osallistuu noin 
350 naista. Toiminta ei ole soti-
laallista.

Harjoitukseen osallistuminen 
edellyttää normaalia terveyttä ja 
kuntoa sekä maastossa yöpyviltä 
säänkestävyyttä.

1. Informaatio- 
vaikuttaminen
Kurssin tavoitteena on lisätä 
osallistujien ymmärrystä infor-
maatiovaikuttamisesta ja antaa 
valmiuksia suojautua vaikutta-
mispyrkimyksiltä sekä torjua 
disinformaation levittämistä ja 
vaikuttavuutta. Kurssin jälkeen 
osallistujan medialukutaito on 
kehittynyt ja hän tunnistaa erilai-
sia vaikuttamisen keinoja.

Informaatiovaikuttamisen kurs-
silla tutustutaan informaatio-
vaikuttamisen eri muotoihin, 
informaatiosotaan ja propagan-
dalta suojautumiseen. Kurssilla 
päästään myös käymään kuvit-
teellista informaatiosotaa har-
joituksessa, joka avaa näkemään 
virallisen viestinnän vaikeuden 
huhujen, trollien ja resonaattori-
en hämmentäessä soppaa.

Kurssi soveltuu kaikenikäisille 
naisille, mutta erityisen hyvin 
media- ja viestintäalan opis-
kelijoille ja alan työtehtävissä 
toimiville, sekä kaikille, joita 
kiinnostaa oppia suojautumaan 
vaikuttamispyrkimyksiltä, sekä 

tunnistamaan ja torjumaan disin-
formaatiota.

Edellyttää hyviä atk-taitoja ja 
omaa kannettavaa tietokonet-
ta kurssilla. Henkisesti vaativa 
kurssi.

2. Maasto- ja luonnon-
muonakurssi
Kurssin tavoitteena on kehittää 
osallistujan valmiutta liikkua tur-
vallisesti maastossa ja selviytyä 
luonnon olosuhteissa. Kurssilla 
opetellaan perusretkeilytaitoja 
ja maastoensiapua. Tutustutaan 
luonnossa syötäväksi kelpaaviin 
raaka-aineisiin ja retkimuonaan. 
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee 
maastossa liikkumisen perusasi-
at, osaa selviytyä maasto-olo-
suhteissa ja tunnistaa luonnosta 
löytyviä raaka-aineita.

Kurssilla harjoitellaan ja tutus-
tutaan jokamiehenoikeuksiin, 
turvalliseen tulentekoon leiri- 
ja retkiolosuhteissa, puukon ja 
kirveen käsittelyyn, erilaisiin 
majoitteisiin maastossa, retki- 
ja luonnonmuonaan, maastoen-
siapuun ja -hygieniaan sekä pe-
russuunnistustaitoihin.

Kurssi soveltuu kaikille perus-
terveille henkilöille, jotka pysty-
vät yöpymään telttamajoitukses-
sa kurssilla.

3. Liikenne-  
turvallisuus ja  
Puolustusvoimien  
B-ajolupa
Kurssin tavoitteena on kehittää 
osallistujien valmiutta tunnistaa 
ja ennakoida liikenteen riskiti-
lanteita ja vastuullista toimintaa 
tieliikenteessä. Kurssin jälkeen 
osallistujalla on tarvittavat tie-
dot ja taidot puolustusvoimien 
B-ajoluvallisten ajoneuvojen 
hallintaa koskevissa asioissa. 
Kurssilaisille voidaan myöntää 
puolustusvoimien B-ajolupa.

Kurssilla harjoitellaan ajoneuvon 
päivittäishuoltoa sekä toimintaa 
tyypillisimmissä liikenneon-
nettomuuksissa ja hätäensiapua 
onnettomuuspaikalla. Kurssilla 
perehdytään ajoneuvon käyttöön 
vaikuttaviin erityismääräyksiin 
(B-ajolupateoria) sekä tutustu-
taan maastoajoneuvon käyttöön 
ja rakenteeseen sekä suoritetaan 
ajoluvan myöntämiseen edellyt-
tävä ajoharjoittelu.

Kurssi soveltuu uusille puolus-
tusvoimien B-ajoluvan tarvit-
sijoille, sekä niille, joilla luvan 
voimassa olo on päättynyt tai 
päättymässä 2018.

Kurssilaisilta vaaditaan vähin-
tään voimassa oleva B-ajokortti. 
Kurssilaisella ei saa olla vakavia 
ajo-oikeuteen vaikuttavia rikko-
muksia.

4. Tosielämän  
ensiapu  
Kurssin tavoitteena on kehittää 
ja vahvistaa osallistujien käytän-
nön ensiaputaitoja. Koulutuksen 
jälkeen osallistuja tietää yleiset 
periaatteet auttamistoiminnassa, 
osaa antaa hätäensiapua ja teh-
dä hätäilmoituksen, osaa käyttää 
tilapäisvälineitä ensiaputilan-
teessa ja tunnistaa tavallisimmat 
sairauskohtaukset, sekä osaa so-
veltaa opittuja tietoja ja taitoja 
käytännössä.

Kurssilla harjoitellaan ensiapu-
taitoja käytännön tilanteiden 
kautta (mm. toimintaa äkillisissä 
sairastumistapauksissa ja louk-
kaantumisissa, elvytystä, kom-
munikointia hätäkeskusten kans-
sa). Kurssi on toiminnallinen ja 
käytännönläheinen.

Kurssi soveltuu kaikille ja kai-
kenikäisille.

5. Katuturvallisuus
Kurssin tavoitteena on kehittää 
osallistujien valmiutta tunnistaa 
ja ennakoida henkilökohtaista 
turvallisuutta uhkaavia tekijöitä, 
puolustaa itseään ja tunnistaa ih-
misen käyttäytyminen pelon ja 
pakokauhun hetkellä sekä kriisin 
jälkeen. Kurssin jälkeen osal-
listuja tunnistaa tekijöitä, jotka 
vaikuttavat heikentävästi omaan 
liikkumisturvallisuuteen, tietää, 
miten tulee toimia yllättävissä 
tilanteissa ja tuntee katuturvalli-
suuteen liittyvän lainsäädännön 
perusteet.

Kurssilla tutustutaan katuturval-
lisuuden haasteisiin ja varaudu-
taan kohtaamaan väkivaltainen 
henkilö. Kurssilla pohditaan tur-
vallisen liikkumisen periaatteita 
ja miten välttää joutumista väki-
vallan kohteeksi. Lisäksi kurssil-
la kerrataan ensiaputaitoja ja har-
joitellaan yllättävien tilanteiden 
varalta fyysisesti ja psyykkisesti.

Soveltuu kaikille ja kaikenikäi-
sille. Edellyttää hyvää fyysistä 
kuntoa. Kurssi sisältää toimin-
nallisia harjoitteita (itsepuolus-
tusta).

6. Suomalainen  
nainen   
maanpuolustajana
Kurssin tavoitteena on tutustua 
sotiemme ajan naisten kriisin-
kestokykyyn vaikuttaneisiin 

tekijöihin ja siirtää heidän hen-
kistä perintöään nuoremmille 
sukupolville, tiedostaa, kuinka 
suomalainen nainen on toimi-
nut maanpuolustustehtävissä 
itsenäisyytemme aikana, ja mitä 
mahdollisuuksia naisilla on ny-
kypäivän Suomessa osallistua 
kokonaismaanpuolustukseen. 
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee 
ja tietää vapaaehtoisen maan-
puolustuksen historiasta nyky-
päivään ja tulevaisuuteen naisnä-
kökulmasta.

Puolustusvoimien Suomi 100 
-juhlavuoden teemana on Maan-
puolustus kuuluu kaikille. Tä-
hän teemaan sopii erinomaisesti 
nostaa pääosaan suomalainen 
nainen maanpuolustajana, tasa-
arvoisena toimijana miesten 
rinnalla. Teemme kurssilla tut-
kimusretken menneeseen, nykyi-
syyteen ja tulevaisuuteen sekä 
tutustumme suomalaisen naisen 
rooliin kussakin ajassa.  Mitä 
mahdollisuuksia isoäideillämme 
ja heidän äideillään oli toimia 
aktiivisesti maanpuolustustyös-
sä? Miten naiset kannattelivat 
Suomen itsenäisyyttä sotiemme 
aikana? Mitä Naisten Valmius-
liiton jäsenjärjestöihin kuuluvat 
150 000 naista tekevät? Millaista 
on toimia rauhanturvaajana, va-
paaehtoisessa asepalveluksessa 
tai viranomaistehtävissä?

Kurssi soveltuu kaikille koko-
naisturvallisuudesta kiinnostu-
neille naisille.

7. Turvallisesti vesillä
Kurssin tavoitteena on kehittää 
osallistujan tietoutta, valmiutta 
ja asennetta liikkua vesillä eri 
vuodenaikoina. Kurssin jälkeen 
osallistuja osaa liikkua turvalli-
sesti vesillä ja tuntee hypotermi-
an ensiavun ja tietää veneilytur-
vallisuuteen liittyvät periaatteet 
ja meripelastuksen perusteet.

Kurssilla tutustutaan vesistöllä 
liikkumisen turvallisuutta lisää-
viin tekijöihin ja harjoitellaan 
turvallisuutta lisääviä taitoja. 
Vesiturvallisuutta kokonaisuute-
na käsitellään eri vuodenaikojen 
näkökulmasta.

Kurssi soveltuu kaikille perus-
kunnon omaaville ja uimataitoi-
sille henkilöille.

8. Bemötande av kris
Syftet med kursen är att öka förs-
tåelsen av de individuella sätten 
att bemöta olika kriser och ut-
veckla deltagarens förmåga att 
möta en person i kris, att ge in-
formation om sätt att klara sig ur 
kris och att fundera på olika sätt 

i växelverkan som kan fungera 
som hjälpmetod. Efter avslutad 
kurs vet deltagaren hur agera i 
vardagens olika slag av krissitu-
ationer, kan agera på olycksplat-
ser och känner till grunderna i 
hjälpandet.

9. Kouluttaja- ja  
kurssinjohtaja- 
koulutus
Kurssin tavoitteena on koulut-
taa kurssinjohtajia ja kouluttajia 
tuleviin NASTA-harjoituksiin 
ja alueellisiin koulutuksiin. 
Kurssin jälkeen osallistuja tie-
tää kouluttajan ja kurssinjohta-
jan tehtävät, keskeiset käsitteet 
ja tuntee NASTA-harjoitusten 
toimintaympäristön sekä osaa 
soveltaa oppimiaan tietoja ja 
taitoja käytännössä.

Kurssilla tutustutaan koulutta-
misen perusteisiin, kouluttajan 
ja kurssinjohtajan tehtäviin sekä 
tehtävässä toimimiseen, tutus-
tutaan koulutusympäristöön 
(Naisten Valmiusliitto ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistys) 
sekä tehdään käytännön opetus-
harjoituksia.

Kurssi soveltuu kaikille, joita 
kouluttaminen ja kouluttajana 
toimiminen kiinnostavat. Kurssi 
on peruskoulutusta, joka täh-
tää kouluttajan/kurssinjohtajan 
tehtävään. Luentopainotteinen 
kurssi.

10. Verksamheten på 
soldathemmet och   
i terrängen
Syftet med kursen är att deltaga-
ren skall veta hurdana uppgifter 
det finns i en kantingrupp och 
vilka övriga verksamhetsformer 
soldathemmet erbjuder. Efter 
avslutad kurs har deltagaren 
kännedom om hur man kommer 
med i soldathemsverksamheten 
verksamheten och – utbildnin-
gen. Hon känner till soldathem-
mets verksamhetsprinciper och 
kan fungera i en kantingrupp.

NVL uusi  
hallitustaan

NVL:lle   
kunniakirja
uudesta   
kurssista

Naisten Valmiusliitto oli jälleen 
kolmen parhaan joukossa Finnish 
Security Awards -tilaisuudessa, 
tällä kertaa Turvallisuusalan va-
paaehtoinen -kategoriassa. Nais-
ten Valmiusliitto sai kunniakirjan 
Informaatiovaikuttamisen kurs-
sista. Pilottikurssi toteutettiin 
vapaaehtoisten voimin Naisten 
Valmiusliiton Leijona 2017 -har-
joituksessa. Ensimmäistä kertaa 
toteutettu kurssi täyttyi ilmoit-
tautuneista alle kahdessa minuu-
tissa ja saavutti suuren suosion. 
Kurssi järjestetään jälleen NAS-
TA-harjoituksissa keväällä 2018.

Turvallisuusalan vapaaehtoinen 
-palkinto jaettiin vapaaehtoisel-
le tai vapaaehtoisryhmälle, joka 
on esimerkillisellä tavalla kun-
nostautunut ihmisen tai ihmisten 
turvallisuutta edistävässä vapaa-
ehtoisessa toiminnassa.

Vuonna 2016 Naisten Valmius-
liitto oli myös kolmen finalistin 
joukossa Turvallisuusalan yh-
teistyön edistäjä -kategoriassa.

Naisten Valmiusliiton syysko-
kous järjestettiin 22.11.2017 
Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön emännöimänä.

 Kokouksessa valittiin hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilal-
le. Vuonna 2018 Naisten Val-
miusliiton hallitus muodostuu 
seuraavista jäsenistä:

Finlands svenska Marthaför-
bund rf: hallituksen jäsen Kitty 
Schulman ja varajäsen Camilla 
Hautala
Maa- ja kotitalousnaisten Kes-
kus ry: hallituksen jäsen Helena 
Velin ja varajäsen Eeva Nurmi
Maanpuolustuskiltojen liitto ry: 
hallituksen jäsen Heli Eräkorpi 
ja varajäsen Nina Sneitz
Maanpuolustusnaisten Liit-
to ry: hallituksen jäsen Mervi 
Liimatainen ja varajäsen Marja 
Hirvonen
Marttaliitto ry: hallituksen jä-
sen Lea Sairanen ja varajäsen 
Ilona Suppanen
Päällystön Naisten Liitto ry: 
hallituksen jäsen Anneli Venes-
järvi ja varajäsen Satu Rajala
Reserviläisliitto ry: hallituksen 
jäsen Terhi Hakola ja varajäsen 
Tuula Gåpå
Sotilaskotiliitto ry: hallituksen 
jäsen Kirsi Patrikainen ja vara-
jäsen Inka Tiittanen
Suomen Lottaperinneliitto ry: 
hallituksen jäsen Kaija Vesala 
ja varajäsen Kristiina Musta-
kallio
Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö ry: hallituksen jäsen 
Tiia Krook ja varajäsen Minna 
Hytönen
Samana päivänä järjestetyssä 
hallituksen kokouksessa Reser-
vin Upseerien Naisten Perinne-
liitto ry ilmoitti liittonsa purka-
misesta ja lopettamisesta, sekä 
järjestön eroamisesta Naisten 
Valmiusliitosta vuoden 2017 
loppuun mennessä.

NVL:n Katarina 2018 -harjoitus vedetään 
huhtikuussa Raaseporissa
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Maamme-laulun saa-
tua korkeemman 
kaikunsa Järvenpää-
talon Sibelius-salissa 
maanpuolustusjuhlan 
juontaja, Willem van 
Schevikhoven, lausui 
mikrofoniin: ”Suomen 
lippu poistuu”.  Näin 
päättyivät Uuden-
maan 35. maanpuo-
lustuspäivän viralliset 
tapahtumat ja juhlalli-
suudet Järvenpäässä 
lauantaina 07.10.2017. 

Maanpuolustuspäivä keräsi Jär-
venpään Rantapuistoon ja lähika-
tujen varsille tuhansia kansalai-
sia. Säänhaltija suosi tapahtuman 
onnistumista Järvenpäässä. 

Suomi 100 -juhla- 
vuoden tapahtuma
Maanpuolustuspäivän teemana 
oli ’Kotiemme turvaksi, yhdes-
sä’. Tapahtumalla oli erityinen 
painoarvo, erityisesti järjeste-
lyistä vastuussa olleille paikalli-
sille vapaaehtoistoimijoille.  Ta-
pahtumalle oli haettu Suomi 100 
-juhlavuoden tunnukset.  

Kyseessä oli jo kolmas kerta, kun 
maanpuolustuspäivä ja maan-
puolustusjuhla järjestettiin Uu-
denmaan Reserviläispiirien toi-
meksiantona Järvenpäässä. Laaja 
yhteistyötahojen piiri sai aikaan 
hienon kokonaisuuden, josta 
pääsivät nauttimaan niin paik-
kakuntalaiset kuin Järvenpäähän 
kauempaakin tulleet maanpuo-
lustuspäivän vieraat. 

VEH-harjoitus ja MPK:n kriisin-

hallintakurssi osana tapahtumia

Maakuntakomppaniaan kuu-
luvien VEH -harjoitus toteutui 
Vanhankylänniemessä ja har-
joitusosasto osallistui maan-
puolustuspäivän paraatiin. 
Maanpuolustusviikonlopun ko-
konaisuuteen liittyen toteutettiin 
MPK:n koulutusohjelmiin sisäl-
tyvä ja suosittu kriisinhallinta-
kurssi Tuusulassa.

Maanpuolustuspäivä avattiin 
suorittamalla lipunnosto Järven-
pää-talolla. Suomen lippu koho-

si salkoon Järvenpään Scouttien 
taidokkaalla suorituksella. Jär-
venpään Mieskuoron tuplakvar-
tetti esitti Lippulaulun ja Finlan-
dia-hymnin.

Lipunnoston jälkeen Järvenpään 
srk:n kappalainen, rovasti Tarja 
Seppänen lähetti seppelepartiot 
sankarihaudoille/muistomer-
keille. Seppelepartioiden lähtöä 
saatteli Erkki Niemen trumpetil-
la soittama Narvan marssi.  Lisää 
värikkyyttä tilaisuudelle antoi 
paikalle saapunut perinnerats-
ukko. Osallistujat sekä paikalla 

ollut yleisö saattoi todeta, että ar-
vokkaan tilaisuuden turvallisuus 
oli asiantuntevasti ja osaavasti 
varmistettu. 

Lotta Svärdistä  
Sotilaskoti-  
yhdistyksiin
Kirjaston tiloissa pidetyn  ylei-
söluennon ensimmäisessä osas-
sa selvitettiin kuulijoille Lotta 
Svärd -järjestön historiaa sekä 
lottien toimintaa niin rauhan ai-
kana kuin viime sodissa, aina 
järjestön lakkauttamiseen asti. 

Perinnetoiminta jatkuu edelleen. 

Esityksen toisessa osassa keski-
tyttiin Sotilaskotiyhdistystoimin-
nan kehittymiseen ja sen perim-
mäiseen tarkoitukseen toiminnan 
alkamisesta näihin päiviin asti. 
Naisten suorittaman vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön merki-
tystä ei kukaan pysty kiistämään.  
Maanpuolustuspäivä oli oikea 
ajankohta tuoda asia ja sen arvo 
konkreettisesti esille.

Runsas yleisömäärä 
paras palaute
Maanpuolustuspäivän järjeste-
lyvastuussa olleet kentäntoimi-
jat kokivat, että erittäin runsas 
yleisömäärä oli jo sinällään 
miellyttävä palaute tehdystä val-
mistelutyöstä. Positiivista ilmet-
tä tapahtumalle antoivat nuoret 
osallistujat niin lipunnostossa 
kuin paraatissakin sekä tietysti 
osana yleisöä.  Vakuuttavan ja 
mieltä ylentävän kuvan vapaa-
ehtoisten reserviläisten osal-
listumishalusta antoivat meille 
paikalla olleille ’tarkkailijoille’ 
kaikki VEH -käskyllä maanpuo-
lustuspäivään osallistuneet maa-
kuntakomppanioihin kuuluvat 
reserviläiset.  Kiitokset heille ja 
heidän käskyttäjilleen. Kaikki 
tämä tapahtui maanpuolustus-
hengessä, yhdessä.

TEKSTI: KEIJO KYLMÄLÄ
KUVAT: JUKKA HUIKKO

’KOTIEMME TURVAKSI, YHDESSÄ’ TOTEUTUI JÄRVENPÄÄSSÄ

Maanpuolustuspäivä avattiin suorittamalla lipunnosto Järvenpää-
talolla.

Sota-aikainen Vickers-26 -tankki oli yksi näyttelyn vetonauloja. 

Vanhempaa kalustoa esiintyi paraatissa run-
saslukuiselle yleisölle
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Uudenmaan maan-
puolustusjuhla toteu-
tettiin Järvenpää-ta-
lossa. Päivän pääjuh-
lassa uusi marssi -  Alt-
ti Uhlenius:’Yhdessä 
puolesta isänmaan’ - 
sai kantaesityksensä. 

Musiikillisesta annista juhlassa 
vastasivat Kaartin soittokunta ja 
Nurmijärven reserviläiskuoro.

Kaupunginjohtaja 
Kukkonen: 
Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö 
tuntuu ja näkyy

Järvenpään kaupunginjohtaja, 
kaupunkineuvos Erkki Kuk-
konen viittasi juhlan avaussa-
noissaan siihen, kuinka Suomi 
on ollut poikkeuksellinen maa 
säilyttäessään yleisen asevelvol-
lisuuden. Se voidaan nähdä tänä 
päivänä positiivisena asiana.  
Monipuolinen vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ihmisten ja 
erilaisten yhteisöjen tekemänä 
on asia, joka tuntuu ja näkyy 
kaupungin asukkaiden turval-

lisuuden tuntemuksissa, arvioi 
kaupunginjohtaja Kukkonen. 

Suomalainen   
kokonais-  
turvallisuuden malli 
turvaa vakautta
Puolustusvoimien tervehdyksen 
toi Kaartin jääkärirykmentin 
apulaiskomentaja, evl Rainer 
Kuosmanen.  Hän totesi, kuinka 
suomalainen kokonaisturvalli-
suuden malli on osaltaan taannut 
ja vaikuttanut yhteiskuntamme 
vakauteen. Pystyäksemme vas-
taamaan kaikkeen siihen uhkaa 
tuottavaan vaikuttamiseen, mitä 
myös informaatioulottuvuudessa 
yhteiskuntaamme kohtaan suun-
nataan, on meillä oltava moni 
asia valmiina, suunniteltuna, va-
rustettuna ja harjoiteltuna, lausui 
evl Kuosmanen.

Reserviläisjärjestöjen yhteisen 
tervehdyksen esitti Reservi-
läisliiton toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg. Hän muistutti, että re-
serviläisiin nojaavan puolustus-
järjestelmän toimivuus edellyttää 
kertausharjoituksen lisäksi oma-
ehtoista toimintaa ja kouluttautu-
mista, jota reserviläisjärjestöt ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

MPK tarjoavat. 

Poliisiammattikorkeakoulun reh-
tori Kimmo Himberg tarkasteli 
juhlapuheessaan yleistä turvalli-
suutta ja totesi, että Suomen mi-
tattava turvallisuus on lukuisilla 
mittareilla tarkasteltuna tällä het-
kellä parempi kuin milloinkaan 
ennen. Kansalaisen näkökulmas-
ta sen sijaan turvallisuus on pal-
jolti tunnetila. 

Maanpuolustustiedotuksen suun-

nittelukunta on tutkinut suoma-
laisten turvallisuudentunnetta yli 
neljännesvuosisadan ajan. Tur-
vallisuuden suotuisaan kehityk-
seen uskovien osuus on ylittänyt 
30 prosenttia vain yhden kerran. 
Se tapahtui vuonna 2000. Turval-
lisuudella on siis kaksijakoinen 
luonne, toisaalta mitattavana, 
toisaalta emotionaalisena yhteis-
kunnan tilana, totesi Himberg. 
Hänen mukaan suomalainen jul-
kinen turvallisuuskeskustelu on 
lähes viime vuosiin painottunut 
ulkoiseen turvallisuuteen. 

Valtioneuvostolta  
kokonaisturvallisuu-
den selontekoja
Kuluvan hallituskauden alkutai-
paleella tapahtui historiallinen 
muutos. Valtioneuvosto antoi 
toukokuussa 2016 eduskunnalle 
Suomen kaikkien aikojen en-
simmäisen selonteon sisäisestä 
turvallisuudesta. Kuukauden 
kuluttua siitä eduskunnalle an-
nettiin valtioneuvoston ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen selonteko, 
ja helmikuussa 2017 puolus-
tuspoliittinen selonteko. Tämä 
kokonaisvaltaisuuteen tähtäävä 
tapa tarkastella Suomen turvalli-
suutta oli täysin uusi ja kehitystä 
voidaan pitää erittäin positiivise-

na, viestitti Himberg kuulijoil-
leen. Tämä tapa tunnistaa turval-
lisuuskehitykseen vaikuttavien 
muutosvoimien ja uhkakuvien 
moninaisuuden. Samalla kertaa 
tapa tunnustaa sen, että turvalli-
suusperusoikeuden toteutumista 
ei voida varmistaa yksinomaan 
kriisilähtöisen tarkastelun kautta. 
Näin poliittisten päättäjien entis-
tä laajempi turvallisuuspoliitti-
nen perspektiivi voi toivottavasti 
myötävaikuttaa kokonaisturvalli-
suuden käsitteen ja siihen perus-
tuvan strategisen ajattelun laaje-
nemiseen ja edelleen kattamaan 
myös yhteiskunnan muuttuvien 
normaaliolojen turvallisuushaas-
teet, juhlapuhuja arveli.  

Suomen tärkein voi-
mavara on luottamus
Juhlapuheensa yhteenvetona reh-
tori Himberg muistutti, kuinka 
me suomalaiset olemme kolmen 
– neljän sukupolven aikana it-
senäisyysjulistuksesta lukien, ja 
vaikeiden aikojen jälkeen, raken-
taneet maastamme maailman sta-
biileimman valtion, joka elinta-
soltaankin on maailman kärkeä.  
Juhlapuhujan viesti nykyisille ja 
tuleville sukupolville kohdistui 
vastuunottamiseen siitä, että yh-
teinen pohja ja perusta asioille 

löydetään kaikissa tilanteissa.  

Turvallisuutta eivät tuota poliisit 
ja sotilaat. Jos heitä tarvitaan, 
ollaan aina myöhässä. Turval-
lisuudentunnetta on eri tavoin 
mahdollista tuottaa, mutta mitat-
tava turvallisuus syntyy yksilöi-
den ja heidän muodostamiensa 
yhteisöjen toiminnasta.  Suomen  
tärkein voimavara on se, että 
olemme luottamusyhteiskunta 
ja haluamme pysyä sellaisena, 
päätti rehtori Himberg juhlapu-
heensa Järvenpää-talossa.

Viron Kaitseliitin edustajan ter-
vehdys juhlaväelle oli lämmin-
henkinen ja mieleenpainuva.
Maanpuolustusjuhlan päätössa-
nat lausui Uudenmaan Reser-
viläispiirin puheenjohtaja Ismo 
Nöjd todeten, että vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön henki näkyy 
ja ilmenee yksittäisten toimi-
joiden yhteistoiminnan aikaan-
saannoksina ja tuloksellisuutena 
myös maanpuolustuspäivän to-
teutuksessa.

TEKSTI:   
KEIJO KYLMÄLÄ
KUVAT:    
JUKKA HUIKKO

Rantapuistossa al-
koi näkyä liikettä ja 
kuulua toiminnan ää-
niä jo aamuhämärän 
aikoihin. Viimeiset 
opaskilvet ja -taulut 
pystytettiin ennen 
sisäänajoliikenteen 
alkamista näyttely-
kentäksi varatulle Sir-
kusaukiolle. 
Näyttelykenttä täyttyi tuota pi-
kaa kenttäpäällikön laatiman 
suunnitelman mukaisesti näyt-
teilleasettajien kalustoista sekä 
telttamuodostelmista: kentälle 
oli syntynyt turvallisuustori. 
Monen kirjavien ajoneuvojen 
saapuminen kentälle oli jo sinäl-
lään mielenkiintoista katseltavaa 
ja kalustoon pääsi tutustumaan 

paremmin sen jälkeen, kun se oli 
ajettu sille osoitettuun paikkaan.  
Sykähdyttävin hetki oli kuiten-
kin se, kun puolustusvoimat ajoi 
esittelyajoneuvokalustonsa polii-
siajoneuvon opastamana sisään 
näyttelyalueelle. Yleisö ei vielä 
tässä vaiheessa päässyt alueelle 
ja järjestyksenvalvojat turvasivat 
sisäänajon.

Poliisin osastolla  
”virkamies-  
harjoittelija”
Turvallisuustorilla/näyttelyken-
tällä yleisön kiinnostuksen koh-
teina olivat puolustusvoimien 
eri joukko-osastojen lähettämä 
kalusto sekä esittelypisteet, K-U 
pelastuslaitoksen sekä Järven-
pään vapaaehtoisen pelastus-
palvelun esittelypisteet ja SPR 

Järvenpään esittelypiste. Polii-
sin esittelypisteestä löytyi myös 
nuorinta osaa yleisöstä kovas-
ti kiinnostanut nelijalkainen, 
poliisikoiran toimeen pyrkivä 
”virkamiesharjoittelija”. Raja-
vartiolaitos oli lähettänyt maan-
puolustuspäiväämme todella 
tyylikkään kahden hengen parti-
on sekä esittelyvaunun.

Museokalusto  
nuorten suosiossa
Museokalustoa olivat tuoneet 
paikalle Ilmatorjuntamuseo 
Tuusulasta sekä Panssarimuseo 
Hattulan Parolasta.  Molempi-
en kalustot olivat vetonauloja 
kentällä ja erityisesti nuorimpi-
en vierailijoiden kiinnostuksen 
kohteina.  Sotilaskotiteltalla ja 
MPK:n lounasteltalla riitti asiak-

kaita jonoksi asti.

Eri maanpuolustusyhdistysten 
toiminnan esittelyteltoilta saivat 
kiinnostuneet oivallista opas-
tusta ja dokumenttejakin mu-
kaansa. Myös Oltermanni -lehti 
tarttui monen vierailijan käteen 
esittelypöydältä.  Turvakurssin 
killan teltalla pääsi tyydyttämään 
leikkimielisesti pelionneaan. 
Maakuntakomppanian esittely-
pisteessä oli kiinnostuksen koh-
teena maalitauluun osuminen 
turvallisella eko-aseella. Kiin-
nostuneita kokeilijoita riitti koko 
päiväksi. 

Turvallisuutta  
yhteislauluilla
Aivan oman mielenkiintoisen 
erikoisuuden tarjosi Järvenpään 

Sykettä ja sinfoniaa -yhdistys 
turvallisuustorilla. Kaikilla lau-
luintoisilla oli mahdollisuus 
laulamiseen yhdessä kaiken sen 
hyörinän keskellä. Laulattajana 
toimi Markku Häkkinen.

Paraatijoukoissa mukana perin-
neratsukot, puolustusvoimien 
kalustoa ja museo-Bofors.

Kun joukot valmistuivat paraa-
tikatselmukseen Rantapuistossa, 
olivat mukaan liittyneet myös 
Lahden Eskadroonan perinne-
ratsukot. Kun Kaartin soitto-
kunta oli marssinut paikalleen 
katselmusta varten, johti maj 
res Olli Greggilä paraatijoukot 
katselmuskentälle järjestyksessä 
lippusaattue, maakuntakomppa-
niat, Järvenpään VPP, lippulinna, 
perinneratsukot.  Lippulinnassa 
oli mukana mm. Uudenmaan 

sotainvalidien ja sotiemme ve-
teraanien piirien liput sekä re-
serviläisyhdistysten ja muiden 
maanpuolustusyhdistysten lippu-
ja. Lippulinnaa johti toiminnan-
johtaja, evl evp Kari Halonen. 
Ohimarssiin osallistuivat katsel-
muksessa mukana olleiden li-
säksi puolustusvoimien kalustoa 
sekä Ilmatorjuntamuseon Bofors 
-tykki vetoautonaan sodanajan 
kuorma-auto.
Paraatia komensi aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti Vesa 
Sundqvist. 
Kaartin jääkärirykmentin apu-
laiskomentaja, everstiluutnantti 
Rainer Kuosmanen otti paraatin 
vastaan.

TEKSTI: KEIJO KYLMÄLÄ 

’KOTIEMME TURVAKSI, YHDESSÄ’ TOTEUTUI JÄRVENPÄÄSSÄ

Maanpuolustusjuhla Järvenpäätalossa

Maanpuolustuspäivän turvallisuustori Rantapuistossa

Maqanpuolustuspäivän lippulinna valmistau-

Juhlapuheen piti Poliisiammat-
tikorkeakoulun rehtori Kimmo 
Himberg. 
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Järvenpään Reser-
viupseerikerhon pe-
rustamiskokous on 
pidetty 6.11.1950. 
Reserviupseeripiirin 
kymmenenneksi van-
hin kerho on merkitty 
yhdistysrekisteriin 
16.4.1951. Ensimmäi-
set vuosikymmenjuh-
lat yhdistys on viet-
tänyt vuonna 1960 
ja 1970 mutta sen 
jälkeen rekisteröinti-
vuoden mukaan, vii-
meksi 60-vuotisjuh-
lan 11.11.2011. 

Vuoden 2002 lopussa kerhossa 
oli 216 maksanutta jäsentä ja 
vastaavasti viime vuoden lopus-
sa 312. Kerho kasvoi piirimme 
suurimmaksi vuonna 2001 ja on 
liiton kolmanneksitoista suurin 
vuodesta 2009 edelleen.    

Syyskokousvalintoja
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 15. marras-
kuuta Järvenpään Sotaveteraani-
en Veljesmajalla, joka on myös 
hallituksen kokousten ja kerho-
kokoontumisten pääasiallinen 
pitopaikka. Kokoukseen osallis-

tui 15 henkeä.
Puolustusvoimien 100-vuotis-
juhlavuodelle valittiin varsin 
vahva ja suuren kokemuksen 

reserviläistoiminnasta omaava 
hallitus. Puheenjohtajana jatkaa 
Keijo Kylmälä, 1. varapuheen-
johtajana edelleen Jukka Huikko 

ja uutena 2. varapuheenjohtajana 
Willem van Schevikhoven. 
Hallituksen jäseninä (14) jatka-
vat Olli Greggilä, Kari Haapala, 

Pekka Hänninen, Veikko Karhu-
mäki, Esa Kukkonen, Hannu La-
gerström, Aku Lindström, Petri 
Nissilä, Mika Nurmela, Jukka 
Orsila, Seppo Rantanen, Esko 
Sarkanen, Osmo Vikman ja Jere 
Willberg. 
Erovuorossa oli Hannu Harju, 
eri jaksoissa kaikkiaan 19 vuotta 
kerhon hallituksessa toimineena.
Toiminnantarkastajina jatkavat 
Markku Fagerlund ja Aarre Ket-
tunen varamiehinään edelleen 
Matti Juntunen ja Antti Männis-
tö.
Reserviupseeripiirin hallitukses-
sa kerhoa edustavat Veikko Kar-
humäki, Keijo Kylmälä ja Esa 
Kukkonen.

Toimintasuunnitelma 
2018
Toiminta-ajatus perustuu lakiin 
vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta, 5. luku 25 §:
Kerho vaikuttaa myönteisesti 
kansalaisten maanpuolustustah-
toon kerhostrategian mukaisesti.
Kerho toimii jäsenten yhdyssi-
teenä ja reserviupseerien edun-
valvojana.
Kerho tukee reserviupseerien 
valmiuksien kehittämistä omalla 
toimialallaan.
Kerho osallistuu Uudenmaan 
reserviupseeripiirin sekä RUL:n 
toimintaan ja kehittämiseen.
Kerho osallistuu Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirin toimintaan.

Toiminnan paino- 
pisteet 2018
1) Jäsenhuolto ja edunvalvonta:
Suoritetaan aktiivista jäsenhan-
kintaa ja huolehditaan jäsenkun-
nan sitoutuneisuudesta kerhoon.
Suoritetaan ylennys-, sijoitus- ja 
palkitsemisesityksiä.
2) Järjestökuvan vahvistaminen, 
maanpuolustusaatteellisesti ar-
vokkaalla toiminnalla:
Tiedotetaan toiminnasta jäsenil-
le, sidosryhmille ja lehdistölle.
Noudatetaan yhdistyksen syys-
kokouksessa vahvistettavaa ker-
hostrategiaa 2018-2022.
Huomioidaan toiminnassa Jäse-
nyyskyselyn 2015 tulokset.
Ylläpidetään kerhon www- ja fb 
–sivuja.
Osallistutaan sidosryhmäyhteis-
työhön.
Tuetaan Järvenpään veteraanijär-
jestöjen (3) toimintaa ja vaalitaan 
veteraaniperinteitä.
3) Reserviläisurheilu:
Kannustetaan ja tuetaan jäsenten 
osallistumista reserviläisurhei-
luun piiri- ja liittotasolla.
Kannustetaan jäseniä reserviläis-
kuntoisuuden ylläpitämiseen. 
Tuetaan jäsenten ampumatoi-
mintaa.

TEKSTI    
VEIKKO KARHUMÄKI, 
KUVA    
KARI HALONEN

Järvenpään Reserviupseerikerho 67. toimintavuoteen

Myrskylän sankarihaudoilta. 
Pentti Urhonen kertoi san-
karihautojen historiasta ja 
kaatuneiden sotataipaleista. 
Toimintapäivä järjestettiin am-
pumaradalla ja sankarihaudoil-
la.
 
TEKSTI JA KUVAT:
PENTTI URHONEN

Myrskylän toimintapäivä

Uudenmaan reserviläispiirien lehti Oltermanni 
hakee päätoimittajaa kaudelle 2018-2019.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on tärkeä 
yhdysside piirien, kerhojen ja jäsenistön välillä. 

Aikaisempi kokemus lehden tekemisestä on hyö-
dyksi. Työstä ei makseta palkkaa, mutta on merkit-
tävä osa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja ajoit-
tain siitä saa myös kiitosta

Lisätiedot: Seppo Vahasalo, mob. 040 560 9500  
tai seppo.vahasalo@gmail.com

Hakemukset osoitetaan 
RES/RUL Uudenmaan piiri, 
toiminnanjohtaja Kari Halonen

kari.halonen@kolumbus.fi

Syyskokouksessa puhetta johti kerhon vuosien 1999-2000 pj Matti Toivanen (oik.) sihteerinään Veikko Kar-
humäki.

Myrskylän Reserviläiset järjestivät 29.9.2017 seppeleen laskun Myrskylän Sankarimuistomerkillä Suomen 
Sotaveteraaniliiton 60-vuotispäivänä. Seppeleen laskivat Lauri Puotila, joka on Askolan Sotaveteraanien 
hallituksen jäsen ja Jouko Hyvärinen, Myrskylän Reserviläisten veteraanivastaava. Kunniavartiossa oikeal-
la Markku Fabritius Myrskylän Reserviläisten puheenjohtaja ja vasemmalla Petri Kymäläinen Myrskylän 
Reserviläisten varapuheenjohtaja.
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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 masto-

tuotteita sekä tuotamme näihin liittyviä palveluja

Reserviläisliitto on 
Suomen suurin maan-
puolustusjärjestö, lii-
ton jäsenyyttä ennus-
tetaan tänä vuonna 
hakevan peräti 3.300 
henkilöä, joka on to-
teutuessaan kaikkien 
aikojen korkein luku. 
Tämän myötä Reser-
viläisliiton jäsenmää-
rä noussee vuoden-
vaihteessa lähelle 
38.000 jäsenen tasoa.
Reserviläisliitto siirtyi tänä vuon-
na aiemmasta syys- ja kevätko-
kousmallista yhteen vuosikoko-
ukseen. Ensimmäisessä uuden 
mallin kokouksessa Kouvolassa 
18.11.2017 julkistettiin liiton 
malliyhdistyskilpailun voittajak-
si Hyvinkään Reserviläiset Ry. 
Liitto nimeää vuosittain erityisen 
tehokkaasti ja liiton tavoitteiden 
mukaisesti toimineen paikallis-
yhdistyksen vuoden malliyhdis-
tykseksi.

Hyvinkään Reserviläisten voitto 
perustui mm. vahvaan jäsen-
kasvuun sekä monipuoliseen 
toimintaan. Yhdistyksen päätoi-
mintamuotoja ovat ammunta ja 
reserviläisurheilu. Erityiseksi an-
sioksi luettiin HyRES:n aktiivi-
nen tiedottaminen ja yhdistys on 
mm. ollut kehittämässä uusia la-

jeja reserviläisurheilukenttään ja 
osallistunut varusmiesten syrjäy-
tymistä ehkäisevän ’Hyvinvointi 
2018’ projektin pilotointiin. 

Hyvinkää on lisäksi jo aiemmin 
tänä vuonna palkittu eniten Uu-
denmaan alueella jäsenmäärään-
sä kasvattaneena yhdistyksenä, 
yhdistyksessä on 254 jäsentä.
Reserviläisliitto on nimennyt 
vuosittain malliyhdistyksen vuo-
desta 1980 alkaen. Hyvinkäästä 
tuli nyt 36. Vuoden malliyhdis-
tys. Yhdistyksen toimintaan voi 
tutustua osoitteessa www.hyres.f

TEKSTI: MIKA VIRTA

Hyvinkäästä Reserviläisliiton malliyhdistys

TAMMIKUU

85 vuotta

27.1. Illi Jaakko, Lohja

80 vuotta
3.1. Havukorpi Raimo, Vihti
5.1. Sahala Seppo, Kerava
24.1. Lemmelä Salme, Tuusula
28.1. Laurila Jouko, Kirkkonummi

75 vuotta

3.1. Antinoja Seppo, Vihti
4.1. Riihimäki Arto, Tuusula
6.1. Ovaskainen Väinö, Lohja
10.1. Sylvander Pekka, Loviisa
12.1. Kangas Kari, Porvoo
15.1. Ahlers Kaj, Myrskylä
21.1. Tiihonen Kari-Pekka, Helsinki

70 vuotta

6.1. Aalto Voitto, Lohja
10.1. Tevä Heikki, Kerava
19.1. Vuorinen Helmer, Järvenpää
21.1. Lindblad Sture, Tammisaari
21.1. Ylitalo Väinö, Vantaa
22.1. Hiltunen Risto, Järvenpää
28.1. Suni Osmo, Kerava
30.1. Kantanen Sakari, Järvenpää

60 vuotta

6.1. Leinonen Kalle, Hyvinkää
8.1. Tauriainen Matti, Vantaa
9.1. Reinikka Kai, Askola
10.1. Komonen Pentti, Mäntsälä
14.1. Vikström Jan, Loviisa
15.1. Väisänen Ari, Nurmijärvi
17.1. Kokko Eero, Mäntsälä
20.1. Kangas Yrjö, Vihti
24.1. Ampuja Raine, Järvenpää

50 vuotta

2.1. Volanen Petri, Hyvinkää
14.1. Tukeva Pekka, Hyvinkää
27.1. Edry Tarja, Järvenpää
31.1. Niinikivi Petri, Lohja

HELMIKUU

80 vuotta

11.2. Anttonen Veikko, Vantaa
13.2. Kautto Otto, Porvoo
28.2. Korhonen Matti, Tuusula

75 vuotta
15.2. Ojala Markku, Lohja
20.2. Merinen Olli, Karkkila

70 vuotta

5.2. Rahkonen Erkki, Loviisa
9.2. Kiehelä Pekka, Nurmijärvi
12.2. Roms Timo, Vihti
16.2. Himmelroos Lars, Tammisaari
16.2. Vihko Olli-Pekka, Espoo
18.2. Hyvärinen Vilho, Nurmijärvi
19.2. Virta Aarno, Lohja
20.2. Mikkonen Hannu, Pirkkala
20.2. Hämäläinen Esa-Pentti, Loviisa
23.2. Silén Kari, Järvenpää
27.2. Leino Paavo, Mäntsälä
27.2. Wollsten Vesa, Porvoo
29.2. Forsman Kaj-Erik, Espoo
29.2. Valanne Heikki, Nurmijärvi

60 vuotta

1.2. Sandberg Mikko, Espoo
12.2. Kärkkäinen Hannu, Lohja
14.2. Jokinen Jukka, Hanko
17.2. Tähtinen Jarmo, Porvoo
23.2. Ahtola Reijo, Nurmijärvi
26.2. Suomi Risto, Nurmijärvi
27.2. Ruokoski Torsti, Nurmijärvi

50 vuotta

2.2. Pihlajasalo Pasi, Lohja
3.2. Tanskanen Ismo, Kuopio
5.2. Lotti Timo, Nurmijärvi
6.2. Leikola Mikko, Lohja
12.2. Aarnisalo Jan, Sipoo
17.2. Laine Janne, Kotka
22.2. Turtiainen Jaripekka, Vihti
26.2. Antas Thomas, Lapinjärvi
26.2. Kuvaja Petri, Siuntio
27.2. Sundberg Ilkka, Kirkkonummi

MAALISKUU

90 vuotta

2.3. Pitkänen Leonard, Tuusula

80 vuotta

4.3. Kalanti Väinö, Hanko
10.3. Vanhamäki Veikko, Kirkkonum-
mi
18.3. Huuhtanen Jorma, Vihti
19.3. Jyrinki Pentti, Tuusula
24.3. Setälä Toivo, Järvenpää

75 vuotta

14.3. Jouppi Erkki, Järvenpää
14.3. Kovanen Jorma, Nurmijärvi
18.3. Heimonen Tuomo, Porvoo
21.3. Eräpolku Pertti, Nurmijärvi
30.3. Majuri Keijo, Vihti

31.3. Sarento Kalevi, Porvoo

70 vuotta

1.3. Kinnunen Juha, Helsinki
1.3. Hedroos Henrik, Porvoo
4.3. Kunnaala Juha, Järvenpää
6.3. Sundman Christer, Porvoo
17.3. Lento Ilkka, Nurmijärvi
19.3. Stigell Kaj-Gunnar, Lohja
20.3. Jakobsson Jan, Loviisa
24.3. Tiainen Veikko, Lohja
25.3. Pulkkinen Eero, Kerava
30.3. Takala Lauri, Helsinki

60 vuotta

9.3. Kinnunen Jarmo, Mäntsälä
10.3. Rautiainen Jukka, Porvoo
16.3. Färlin Teuvo, Mäntsälä
18.3. Teräväinen Erkki, Loviisa
29.3. Saalo Markku, Mäntsälä

50 vuotta

1.3. Liespalo Janne, Tuusula
7.3. Altomaa Tarja, Tuusula
9.3. Heikkinen Sanna, Kirkkonummi
9.3. Soininen Juhani, Kerava
18.3. Hakala Petri, Hausjärvi
20.3. Kilpeläinen Antti-Veikko, Por-
nainen
22.3. Åfeldt Petri, Nurmijärvi
23.3. Pellinen Mikael, Nurmijärvi
28.3. Raikaskoski Juha, Vihti
29.3. Mällinen Pasi, Vantaa

OLTERMANNI ONNITTELEE !

Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenre-
kisterit.

Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne 
EI julkisteta Oltermannissa, tulee siitä 
ilmoittaa päätoimittajalle ennen lehden 
seuraavaa aineistopäivää.

Mika Virta (vasemmalla) ja Tom 
Östlund HyRESin lipun kanssa 
Kouvolan kaupungintalolla. Huo-
maa lippuun kiinnitetty malliyh-
distysnauha. 

Merkkipäiviä
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Keravan kerhot järjestivät sekä 
ilmapistooli- että ilmakivää-
rikilpailun Keski-Uudenmaan 
ampumaseuran sisäradalla 10 m 
matkalta Uudenmaan reservipii-
rien sääntöjen mukaisesti:
ammutaan 40 laukausta, ampu-
ma-aika 1h 15 min, ilmakivääri 
ammutaan pystyasennosta
koelaukauksien määrä ennen 
kilpalaukauksia on vapaa ampu-
ma-ajan puitteissa
koetauluja on 4 ja kilpalauka-
uksia ammutaan pistoolilla kor-

keintaan 4 ls/taulu ja kiväärillä 1 
ls/ täplä.

Ilmapistoolikisassa parhaan tu-
loksen 40 laukauksella (356 p) 
ampui Antti Tervola. Ilmapis-
tooli noteerataan mukaan piirien 
OP-maljan ja maanpuolustusur-
heilijan pistelaskennassa. 

Ilmakiväärissä tarkin oli Esko 
Vuorinen saavuttaen 359 pistettä 
40 laukauksella.

Juohevasti sujuneen kilpailun 
talkooväkeä johti Antti Tervola, 
joka itsekin ehti osallistumaan 
kisaan hyvällä menestyksellä.

TEKSTI JA KUVA: 
REINO RUOTSALAINEN.

Uudenmaan reservipiirien ilma-asekilpailut 18.11.2017     
 

Järjestäjä: Keravan Reserviupseerikerho       
 

Ilmakivääri        Napa-
kymppej
ä 

 

Nimi Sarja Yhdistys Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Tulos
Sijoitu

s 
Ismo Pihlström Harr. Nummi-Pusulan res 39 51 35 50 175   1 
                    
Simo Kuoppamäki Y50 Myrskylän res 90 90 86 89 355 X 1 
                    
Vuorinen Esko Y70 Järvenpään Res 91 89 87 92 359 XX 1 
Alpo Veijalainen Y70 Hyvinkään res 88 91 88 90 357 X 2 
Kaj Ahlers Y70 Myrskylän res 84 80 82 78 324   3 
Ilmapistooli          Mediaani 355     

Nimi Sarja Yhdistys Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Tulos Napa
Sijoitu

s 
Harri Jokivirta Harr. Nummi-Pusulan res 80 73 69 75 297 X 1 
                    
Pasi Järvinen Y Myrskylän res 87 88 85 86 346 XX 1 
                    
Ari Hämäläinen Y50 Mäntsälän Res 82 84 84 83 333 X 1 
                    
Antti Tervola Y60 Keravan RU 89 90 89 88 356 XXXX 1 
Eero Markkanen Y60 Mäntsälän Res 88 84 86 82 340 XXX 2 
Kalervo Juhola Y60 Hyvinkään RU 77 80 81 79 317 XX 3 
                    
Timo Laurila Y70 Keravan RU 88 82 84 84 338 X 1 
      Mediaani 338   

Antti Tervola kärjessä
Keravan ilma-asekisassa

Ilma-asekilpailijat tähtäävät. Vasemmalta alkaen ilma-pistoolilla ampumassa Timo Laurila, Eero Markka-
nen, Antti Tervola, Kalervo Juhola, Ari Hämäläinen, Pasi Järvinen ja Harri Jokivirta.

UUDENMAAN PIIRIEN MESTARUUSKILPAILUT 2018 Versio 30.11.2017
Kuukausi Kilpailu Maksu Järjestäjä 2018 TA 2018

Ampumahiihto             20 Loviisa/Tuusula?
Talvikilpailu 20 Tuusula/Loviisa?

11.4. Perinnekivääri 15 Mäntsälä Timo Silvasti
SRA 20 Kirkkonummi Isto Hyyryläinen
Maastokilpailu 25 Järvenpää

6.6. Kenttäammunta 15 Mäntsälä Timo Silvasti
Ampumajuoksu 15 Hyvinkää/Hattula?
Pienoiskivääri 15 Västra Nylands?

syyskuu Kolmiottelu 20 Tuusula
Pienoispistooli 15 Hyvinkää
Ilma-ase 15 Kerava

28.4. Ampumasuunnistus 30 Mäntsälä
ei vuorossa Partiokilpailu 30 ei vuorossa
 Huom! Pienoispistooli 30+30 ls & pienoiskivääri/makuu lasketaan vuonna 2018 OP-Malja-pisteisiin.
 Huom! Ilmakivääriä ei lasketa OP-Maljan eikä piirien parhaan MP-urheilijan tuloksiin.   
 Huom! Rasteroidut päivämäärät ovat vielä alustavia.      
Muita kilpailuja/tapahtumia 2018
17.-20.5. Milcomp Finland, CIOR karsintaLahti Marko Ahl

Kesäyön marssi
touko-kesäkuu Frisbeegolf (RESUL) Vihti Ville Kotamäki

Värikuulapeli Hyvinkää? Mika Virta?
JÄRES-2018 tiedustelu-ja partioharjoitus?Padasjoki Timo Åkman 040-862791
Gentlemantävling Syndalen Martin Arhippainen 040-4111499
Salpajotos Hyvinkää Tom Östlund 050-4646571
XVIII Heikki Tuokko-kilpailuUpinniemi Markku Tuominen 040-5599305

ETELÄ-HÄMEEN KISAJÄRJESTÄJÄT 2018:
3.3. Ampumahiihto ja -viesti Hattula

Ampumasuunnistus         Valkeakoski
Maastokilpailu           ei tietoa
Pistooliampumajuoksu     Renko
Ampumajuoksu             Hattula

Vuoden paras maanpuolustusurheilija: Janne Nieminen, Tuusula.

OP-malja ojennettiin vuoden parhaalle urheiluyhdistykselle: Tuusulan yhdistetty.

OP-malja matkasi 
Tuusulaan

MP-urheilija 2017 Top 20
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C. G. E. Mannerhei-
min syntymästä 150 
vuotta 4.6., itsenäi-
nen Suomi 100 vuotta 
6.12. ja Turvakurssin 
Kilta ry 25 vuotta 9.11. 
Kilta vietti juhlapäivän isännöi-
mällä Uudenmaan reserviläispii-
rien esitelmäillan PVPALVK:n 
Koivikko-auditoriossa 14. mar-
raskuuta tarjoamalla samalla 
tilaisuuteen osallistuneille Tuu-
sulan Sotilaskotiyhdistyksen 
sisarten toimilla kahvit, kar-
jalanpiirakat ja tietenkin aina 
maukkaat ”sodemunkit”. 

Turvakurssilaisten Kilta ry:n, sit-
temmin Turvakurssin Kilta, pe-
rustivat maamme ensimmäisen 
Taistelukoululla järjestetyn kan-
salaisen turvakurssin suorittaneet 
henkilöt. Kurssi aloitettiin Tais-
telukoululla 31.8.1992. Killan 
ensimmäisenä puheenjohtajana 
toimi Hannu Nuutinen, Keravan 
Reserviläisten ja vuodesta 2005 
alkaen myös VETRES Keski-
Uusimaan hallituksen jäsen. 

Kansalaisten turvallisuuden tu-
kemiseksi aloitettu koulutus johti 
Maanpuolustuskoulutus ry:n pe-
rustamiseen joulukuussa 1993. 
MPK ry toimi vuoden 2007 lop-
puun asti. Vuodesta 2008 alkaen 
maamme kokonaisturvallisuutta 
tukevaa koulutustoimintaa jat-
kaa merkittävästi mittavimmilla 

resursseilla julkisoikeudellinen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys. 

Siihen liittyen säädettiin laki 
vapaaehtoisesta maanpuolustus-
koulutuksesta 11.5.2007, joka 
tuli voimaan vuonna 2008.

TEKSTI 
VEIKKO KARHUMÄKI
KUVAT KARI HALONEN

       

Keski -Uudenmaan 
reserviyhdistysten 
marssiammuntakil-
pailulla on hieno his-
toria. 
Osallistuminen tähän 
liikunta- ja ampuma-
tapahtumaan on hii-
punut vuosi vuodel-
ta kuten pääosaan 
reserviläispiiriemme 
piirimestaruuskilpai-
luihinkin. 

Keravan Reserviupseerikerhon 
Asko Kangasmaan aloittees-
ta lähdettiin liikkeelle syksyllä 
1976. Kilpailu käydään yhdis-
tyskohtaisilla yhdellä tai useam-
malla kolmen osallistujan jouk-
kueella Järvenpään, Keravan ja 
Tuusulan reserviupseeri- ja re-
serviläisyhdistysten kesken. 

Vielä 1990-luvulla kilpailuun 
osallistui myös Keski-Uuden-
maan Sinibarettien, nykyisten 
Rauhanturvaajien, ja Taistelu-
koulun henkilökunnan joukkue, 
joista jälkimmäinen viimeisen 
kerran vuonna 1995. Kilpailu 
käytiin Taistelukoulun alueen 
kahden kilometrin pururadalla 
ja ammunta silloisella pistooliul-
koradalla vuoteen 2000. Pistoo-
liulkoradan jouduttua käyttökiel-
toon, kilpailu on käyty Hyrylän 
ampumahiihtostadionin maas-
tossa vuodesta 2001. 

20-vuotisjuhlakilpailu 
1995 
Tuolloiseen marssiammunta-
kilpailuun osallistui 23 henkeä. 
Määrä ylitti monen tämän het-
ken piirikilpailujen niin sanottu-
jen hikilajien osallistujajoukon. 
Joukkuetuloksen saivat Keravan 

ja Järvenpään reserviupsee-
rit, Keravan reservialiupseerit, 
Järvenpään reserviupseerien 
kakkosjoukkue ja Tuusulan re-
serviupseerit, mikä oli myös 
tulosjärjestys. Taistelukoulu ei 
saanut kahdella osallistujalla 
joukkuetulosta. Tiina Vepsäläi-
nen oli miehisessä kilpailijajou-
kossa osallistujana ensimmäinen 
nainen! Parhaimmillaan osallis-
tujia on ollut yli 30.

42. kilpailu Hyrylässä 
2017
42. Marssiammuntakilpailu to-
teutettiin kolmella noin 700 met-
rin mittaisella marssiosuudella, 
joiden yhteydessä viiden lauka-
uksen pysty- ja makuuammunta 
pienoiskiväärillä Hyrylän urhei-
lukeskuksen ampumahiihtostadi-

onilla Järvenpään reserviupseeri-
kerhon toimilla 18.11. 
Tulokset: 
1) Janne NiemineTuusula RU 
20:50 + sakot 0 + 2 minuuttia, 2) 
Markku Nieminen Tuusula RU 
24:06 + 1 + 2, 3) Tomi Tynkky-
nen Tuusula RU 25:28 + 1 + 1, 
4) Isto Hyyryläinen Tuusula RU 
24:05 + 1 + 4, 5) Kari Huttunen, 
Kerava RU 22:21+ 3 +5, 6) Wil-
lem van Schevikhoven Järven-
pää RU 22:07 + 5 + 4, 7) Reino 

Ruotsalainen Kerava RU 21:10 + 
5 + 5, 8) Osmo Vikman Järven-
pää RU 26:24 + 3 + 2, 9) Rauno 
Toivola Tuusula RU 28,21 + 1 + 
5, 10) Seppo Rantanen Järvenpää 
27:29 + 2 + 5.

Joukkuekilpailu: 1) Tuusula RU 
1:17:24 (Janne ja Markku Nie-
minen sekä Isto Hyyryläinen), 2) 
Järvenpää RU 1:37:00 ( Willem 
van Schevikhoven, Osmo Vik-
man ja Seppo Rantanen)

TEKSTI 
VEIKKO KARHUMÄKI, 
KUVA 
JUKKA HUIKKO 

                             

42. Marssiammuntakilpailu Tuusulassa  

Turvakurssin Kilta ry 25 vuotta 

Kilpailun toimitsijat oikealta Arno Tarjas, Keijo Kylmälä ja kameran takaa Jukka Huikko sekä kilpailijat Järvenpään reserviupseerikerhosta Willem van Schevikhoven, 
Seppo Rantanen ja Osmo Vikman, Keravan reserviupseerikerhosta Kari Huttunen ja Reino Ruotsalainen sekä Tuusulan reserviupseerikerhosta Isto Hyyryläinen, Toni 
Nieminen, Rauno Toivola, Markku Nieminen ja Tomi Tynkkynen. Kirjoittaja kisaa avaamassa.

Kiinnostuneet kuulijat seuraavat tietokirjailija Cingiz Safiullan esitystä ”Mannerheim 75 vuotta 4.6.1942 – 
lennot ja vieraat”. Safiulla, sotilasarvoltaan yliluutnantti, on Tapiolan Reserviupseerien jäsen 15.11.1996 al-
kaen, nuoruudessaan järvenpääläisenä vv. 1957-1961 Järvenpään Reserviupseerikerhon jäsen, johon liittyi 
uudelleen rinnakkaisjäsenenä 9.1.2017!  

OIKEALLA: ->
Kiltaveli Antti Mäki suoritti ru-
nonlausuntaa heikki Romppasen 
säestyksellä kahvitilaisuudessa.   

Killan puheenjohtaja Veikko Toivonen vastaanotti Järvenpään Re-
serviupseerikerhon lahjoittaman miekan kiertopalkintokäyttöön 
puheenjohtaja Keijo Kylmälältä. Kilta sai myös MPK:n Järvenpään 
paikallispäällikkönä 2000-2002 toimineen Outi Siltaniemen kiertopal-
kinnon ”Outin Maljan” maanpuolustuskoulutuksesta vuosien varrel-
la. Vastaavista ansioista maljan on saanut Järvenpään Reserviläiset 
2005 ja Järvenpään Reserviupseerikerho 2015 sekä näiden yhdistys-
ten kaksitoista jäsentä vuodesta 2002. Killan puheenjohtajana Silta-
niemi on toiminut 19 vuotta, vv. 1994-2005 ja 2007-2013.  
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Lähtökohta siirryttä-
essä perinneaikaan; 
koko sodanaikaisen 
1939-1945 sukupol-
ven perinnön vaalimi-
seen, on Keski-Uudel-
lamaalla ennestään 
jo vankalla pohjalla. 
Järvenpään, Keravan 
ja Tuusulan alueella 
8.12.1999 perustettu 
VETRES Keski-Uusi-
maa. 
Tämä tällä hetkellä 37 sidosryh-
män rekisteröimätön yhteistoi-
mintaorganisaatio, muodostaa 
perinnetyön ensimmäisen tukija-
lan. Aloitteen VETRESin perus-
tamiseksi teki alkuvuonna 1999 
Uudenmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtajana 20 vuotta toimi-
nut, 27.4.2016 edesmennyt Heik-
ki Talvela. Malli saatiin vuonna 
1992 toimintansa aloittaneelta 
Vantaan VETRES-toimikunnal-
ta. Toisena tukijalkana tulee ole-
maan Mäntsälän seudun sotiem-
me veteraanien perinneyhdistys 
ry – yhdistys on rekisteröity jo 
6.10.2006. 

Pornainen ja Pukkila ovat Mänt-
sälän rajanaapureita ja Pornainen 
melkein Järvenpäänkin naapuri. 
Näiden kahden kunnan mukaan-
tuloa toivotaan tulevaan Keski-
Uudenmaan perinneyhdistyk-
seen. 

Emoyhdistyksen nimeäminen 
tällä alueella jo pitkään toimi-
vuutensa todistaneessa yhtälössä 
ei ole tarpeen.
Perinneyhdistyksen nimi- ja 
sääntöasiassa saavutetaan Suo-
men Sotaveteraaniliiton johdolla 
sekä Sotainvalidien Veljesliiton, 
Rintamaveteraaniliiton ja Tam-
menlehvän Perinneliiton tuella, 
vielä avoimella aikataululla, 
kaikkia osapuolia koskettava yh-
teisymmärrys.

Tärkeintä toistaiseksi on Keski-
Uudellamaalla pääosin veteraa-
nijärjestöjämme tukijäsenten 
ja maanpuolustusyhdistysten 
(vast.) jäsenten osallistuminen 
veteraaniyhdistystemme hallin-
toon, Veteraanivastuu ry:n vete-
raanikeräysten suorittamiseen ja 
varusmieskeräysten johtamiseen 
sekä vuosi vuodelta väheneviin 
veteraanitalkoisiin. Osallistumi-
set yhdellä sanalla ilmaisten - 
Veteraanitukitoimintaan.

Veteraanivastuun osalta vahvuu-
temme on, että Itä-Uudenmaan 
piiripäällikkö Aimo Tilsala on 
Mäntsälän Rintamaveteraanien 
ja Mäntsälän seudun sotiemme 
veteraanien perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja ja Mäntsälän 
Reserviupseerikerhon jäsen. 
Vastaavasti Keski-Uudenmaan 
piiripäällikkö Lassi Paavonkallio 
on ollut jo vuodesta 2009 alkaen 
puheenjohtaja Järvenpään Rinta-
maveteraanit ry:ssä, johon kuu-
luvat myös vuonna 2015 puretun 
Keravan ja vuonna 2016 puretun 
Tuusulan osaston rintamavete-
raanit. Paavonkallio on lisäksi 
Järvenpään Reserviläisten jäsen.

VETRES-alueen  
vaikutukset perinne-
toimintaan
Talvisodan päättymisen muisto-
tilaisuus järjestettiin Uudenmaan 
sotilasläänin ja Järvenpään kau-
pungin tuella Järvenpää-talossa 
13.3.2000. Talvisodan päätty-
misen kirkkotilaisuuksien jär-
jestäminen vuorovuosin Järven-

päässä, Keravalla ja Tuusulassa 
aloitettiin seurakuntien tuella 
vuonna 2001. Vapauden viesti 
–juhlan järjestäminen aloitettiin 
samoin paikkakunnilla vuoro-
vuosin, toteutuen ensimmäisen 
kerran Keravan koululaisille 
suunnattuna vuonna 2002.

Yksi vaikuttavimmista saavu-
tuksista puolustusvoimien tuella 
oli valokuvanäyttely ”Suomea 
ei koskaan miehitetty” keväällä 
2005, jota kierrätettiin kolmen 
kunnan kouluissa ja julkisilla 
paikoilla yli vuoden ajan.
Syyskauden projekteina on 
järjestetty muun muassa pa-
neelikeskustelu- ja esitelmäti-
laisuuksia sekä viimeksi maan-
puolustusjuhla Tuusulan kunnan 
ja seurakunnan tuella ”Kiitos ve-
teraanisukupolvelle – Suomi 100 
vuotta” Hyrylässä 21. lokakuuta 
2017.

Perinneyhdistyksen 
alueellisia uhkakuvia 
ja riskejä
Näillä taustoilla ja vakiintunei-
den tapahtumien jatko turvaa-

malla, on hyvä kulkea kohti pe-
rinneaikaa.    

Perinneyhdistyksen jäsenrekry-
toinnissa nuoremman sukupol-
ven ja ennen kaikkea naisten ak-
tivoiminen mukaan toimintaan, 
on alueesta riippumatta kenties 
suurin haaste ja siinä epäonnis-
tuminen uhka toiminnan jatku-
vuudelle.
Maanpuolustusaatteellisten yh-
distysten pieni koko ja alueel-
linen kattavuus ovat taas uhka 
näiden yhdistysten toiminnan 
jatkuvuudelle sekä näin myös 
uhka perinneyhdistyksen perin-
netyölle ja -toiminnalle.

Perinneyhdistyksen talous - 
omatoiminen varainhankinta ja 
jäsenmaksun suuruus ovat riski-
tekijöitä. Perinnetoiminta vaatii 
varoja - muun muassa seppe-
leenlaskut sankarihautausmailla, 
maapuolustusjuhlien järjestä-
minen, tiedottaminen, liiton toi-
mintaan osallistuminen matka-
kuluineen ja perinneyhdistyksen 
sääntömääräinen hallinto.

Pidemmälle 2030-luvulle päästy-
ämme pitää olla palkitsemiskei-

nojakin toiminnassa ansioituneil-
le jäsenille, mistä puhumiseen ei 
tietenkään ole vielä päästy, näin 
perinneyhdistysten valmistelu-
vaiheessa.

Perinneyhdistyksen 
alueellisia   
mahdollisuuksia
Perinneyhdistyksen tärkeimmän 
toiminnallisen perustan antavat 
tulevaan perinneyhdistykseen 
liittyvät veteraanijärjestöjen tu-
kijäsenet ja ennen kaikkea maan-
puolustusyhdistykset voimava-

roineen. 
Yleinen asevelvollisuus turvaa 
tulevaisuudessa parhaiten jä-
senrekrytoinnin maanpuolus-
tusyhdistyksiin ja samalla niiden 
elinvoiman kuten tähänkin asti. 
Suomen Reserviupseeriliitto on 
toiminut vuodesta 1931, Reser-
viläisliitto vuodesta 1955, Maan-
puolustuskiltojen liitto vuodesta 
1963 ja Naisten Valmiusliitto 
(NVL) vuodesta 1997. NVL:oon 
kuuluu kymmenen vapaaehtoista 
maanpuolustus- ja turvallisuus-
työtä tekevää jäsenjärjestöä, jois-
sa noin 144000 naista.

Keski-Uudenmaan tuleva; 
kahdella akselilla toimiva pe-
rinneyhdistys, on alueen koon 
puolesta parhaalla tavalla toi-
mintakykyinen - mahdollisista 
kuntaliitoksistakin riippumat-
ta. Toimintaa lujittavat alueen 
maanpuolustusyhdistykset, joita 
on VETRES-alueella kymmenen 
ja Mäntsälän seudulla kolme.

Laki vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta 11.5.2007 / 556, 
vuodesta 2008 alkaen velvoittaa 
maanpuolustusyhdistykset myös 
veteraaniperinteen vaalimiseen, 
5. luku 25 §.

Tänä päivänä kenttätoiminnassa 
vielä kovin näkymätön Tam-
menlehvän Perinneliitto ja vuo-
den 2025 jälkeen perinneliitoksi 
muuttuva Suomen Sotaveteraa-
niliitto, arvatenkin silloin nimen-
muutoksen jälkeen, ovat tuleville 
perinneyhdistyksille mahdolli-
suus.

TEKSTI JA KUVA 
VEIKKO KARHUMÄKI 
KAAVIOKUVAT 
JARMO AHONEN    
       

VETRES Keski-Uusimaa kohti perinneaikaa 

Pastori Sini Honkanen, taustalla Tuusulan Mieslaulajat, lähetti Hyrylän koulukeskuksen auditoriosta seppelepartiot: kapt res Ari Lahdenkauppi (oik.) ja yliv res Mika Kääriä Tuusulan 
reservikerhoista, seppelepartio Tuusulan kirkolle Sankarivainajien muistomerkille sekä kukkalaite Pro Patria –nimikirjalle; vänr  res Tuomas Nisu ja ltn res Ilari Soosalu Järvenpään 
reserviupseerikerhosta Kellokosken Sankariristille; kapt res Jukka Nieminen ja ylil res Reino Ruotsalainen Keravan reserviupseerikerhosta  Paijalan hautausmaalle Vakaumuksensa 
puolesta kuolleiden muistomerkille VETRES Keski-Uusimaan maanpuolustusjuhlasta Hyrylässä 21. lokakuuta 2017.
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Kaikilla meillä maan-
puolustustoimijoilla 
on oma polkumme tä-
hän tilanteeseen, jos-
sa nyt olemme.
Suoritin varusmiespalvelukseni 
vuosina 1978-1979 Vekaranjär-
vellä Karjalan Prikaatin KRH-
komppaniassa. Sinne minut 
määrättiin siksi, että 181-sentti-
sellä varrellani olin riittävän pit-
kä nostamaan murkulan raskaan 
heittimen putkeen ilman tasajal-
kahyppyä. 

Komppaniassani olin joukon toi-
seksi lyhin, sillä porukassa oli 
jopa 213-senttinen hujoppi, jota 
sitten RaUK:n aikana käytettiin 
itsestään liikkuvana merkkikep-
pinä lyhytkanta-ammunnan har-
joittelussa.

Reservinupseerikoulu, jossa 
osallistuin ”Paavo”-kurssille 
159, oli taivaallinen rauhan paik-
ka Vekaran helvetistä pakoon 
päässeille, ja kokelasaika tuntui 
mukavalta. 

Haminan sivistyneistä oloista 
Karjalan Prikaatiin palanneille 
oli taas hämmästyksen paikka 
nähdä linnakkeiltaan pakkasen 
aiheuttamien vesivaurioiden 
vuoksi paenneiden Kotkan ran-
nikkopatteriston alokasryhmien 
ryömivän tulvivissa keväisis-
sä valtaojissa ja laulavan sieltä 
”Muistoja Pohjolasta”.

Kovista 
harjoituksista 
vapaaehtoisiin
Reservissä kävin vänrikkinä ja 
sittemmin luutnanttina puolen 
tusinaa kertaa kertausharjoituk-

sissa, jotka olivat tuolloin vii-
kon mittaisia tai jopa pidempiä. 
Koska olin selvittänyt itselleni, 
että kevyttä heitintä kuljetetaan 
jalkaisin tai polkupyörällä tai 
suksilla, mutta raskasta ajettiin 
traktorilla, olin päätynyt raskaal-
le puolelle ja siellä tuliasemia 
valmistelevaksi tiedustelu-up-
seeriksi.

En kuitenkaan innostunut sta-
dilaisista reserviläisjärjestöistä, 
joista kävin parissakin nuuski-
massa ilmaa. Tyhjänpäiväinen 
pönötys ja kerhostandaarien jako 
ei ollut koskaan juttuni. Henki-
nen maanpuolustus on tärkeätä, 
mutta se ei ole vain kerhoveljien 
palkitsemista. 

KoTussa vapaa-
ehtoiseksi 
kouluttajaksi
Eversti Risto Muurman houkut-
teli mukaan KOTUun seurat-
tuaan muutaman vetämäni har-
joituksen ja tarjosi sotilaallisen 
koulutuksen suunnittelijan ja 
johtajan hommia. Otin ne vas-
taan ja vedin muutaman vuoden, 
joiden aikana tutustuin satoihin 
innokkaisiin ja osaaviin reservi-
läissiskoihin ja –veljiin. 

Oivalsin käytännön kautta sen, 
että hyvä johtaja on sellainen, 
joka luo parempia mahdolli-
suuksia osaavien ja innokkaiden 
alaisten toimille ja on tyytyväi-
nen toimivaan koneeseen ja sen 
tuottamiin tuloksiin, ei niinkään 
marssi maha pystyssä joukkojen-
sa kärjessä tai ole Facebookissa 
kerskumassa saavutuksillaan. 

Paras palkinto johtamisessa on 
se, että näkee hyviä asioita ta-
pahtuvan ja on mukana niiden 

suorittamisessa. 

MPK on kentän tarpei-
siin vastaava palvelu-
yksikkö
Mielestäni MPK on palveluyk-
sikkö, joka puolustusvoimien eli 
”Firman” ohella ja sen hyväk-
symänä kouluttajakumppanina 
tuottaa laadukkaita, maanpuo-
lustusta, kokonaisturvallisuutta 
ja ennakkovarautumista tukevia 
palveluita. Sen lisäksi MPK:lla 
on merkittävä rooli kansalaisen 
maanpuolustuspolkua alustava-
na, tukevana ja ryydittävänä toi-
mijana.

Olen nähnyt sen takavuosien 
kauhutilanteen, jolloin kan-
sakunnan eläessä niukimpia 
aikojaan taloudellisessa ahdin-
kotilanteessa puolustusvoimien 
mahdollisuus myöntää kertaus-
harjoituksiin resursseja kertaus-
harjoituspäivien määrä romahti.

Tuolloin MPK:lla oli merkittä-
vä rooli tuottaa mahdollisuuksia 
asejoukkojen ja niiden tukiyhtei-
söjen tuottaa ja ylläpitää maan-
puolustusosaamista, johon olisi 
muutoin tullut merkittävä kolhu.
MPK:n ykkösasiakas omalla alu-
eellaan on maakuntakomppania. 
Sen lisäksi MPK:lla on, kiitos 
aktiivisten toimijoidensa, joista 
suurin osa on asepalvelusikäi-
siä aktiivisia reserviläisiä, myös 
maakuntakomppanioiden jäse-
niä, mahdollisuus tuottaa lisää  
peruspalveluita, jotka pitävät 
maanpuolustustaitoa ja –tahtoa 
konkreettisesti korkealla. 
Myös uusien, kiinnostavien ja 
erilaisten koulutusten suunnit-
teleminen ja kehittäminen oli-
si suotavaa, sillä kuka tahansa 
kyllästyy, jos koulutuksissa jau-

hetaan aina vain yhtä ja samaa 
lävitse. 

Yhtä lailla tärkeäksi näen kan-
salaisen maanpuolustuspolun 
rakentamisen MPK:n tehtävänä, 
sillä mikään muu järjestö ei sitä 
tee. Lukiolaisen turva- ja intti 
tutuksi –kurssit avaavat nuorten 
silmiä maanpuolustustoiminnan 
monialaiselle ja pitkäkestoiselle 
kentälle. 

Samalla tavalla, kun meillä on 
edelleen epätasa-arvoinen ase-
velvollisuusjärjestelmä voimas-
sa, MPK voi luoda ja tarjota 
mahdollisuuksia naisille tutustua 
ja osallistua maanpuolustustoi-
mintaan omalla sarallaan, ennen 
kuin lakia muutetaan tasa-arvoi-
sempaan ja järkevämpään suun-
taan. 

Viidentoista vuoden aikana olen 
havainnut sen, että MPK voi olla 
se kanava, joka uusia, täydentä-
viä ja erilaisia toimintoja luo-
malla on se tekijä, joka tavoittaa 
myös ne henkilöt ja yhteisöt, jot-
ka syystä tai toisesta jäävät puo-
lustusvoimain koulutusjärjes-
telmien ulkopuolelle ja kykenee 
tuottamaan näille sellaisia pal-
veluja ja toimintoja, jotka eivät 
kuulu SA Intin tuotevalikoimaan. 

Supistetusta   
reservistä maan- 
puolustus-  
kouluttajiksi
Suomalaisten maanpuolustustah-
to on perinteisesti ollut korkealla. 

Takavuosien ankarat reservin 
supistukset olivat paha takaisku 
myös käytännön maanpuolustus-
tahdolle. Kymmenet tuhannet re-
serviläiset havaitsivat äkkiä, että 

heidät oli lingottu nostoväkeen. 
Tämä näkyi myös itäisellä Uu-
dellamaalla varsin dramaattisena 
pudotuksena vapaaehtoisten ker-
tausharjoitusjoukkojen määrän 
romahtamisena.

Niin sotilaallisesti kuin ymmär-
ränkin reservien supistamisen 
siltä kannalta, että jäljelle jäänyt 
osa on taistelukelpoisempi ja 
iskukykyisempi ja kaipaa enem-
män harjoitusta pysyäkseen te-
räkunnossa, minua surettavat ne 
tuhannet, jotka kokevat nyt ole-
vansa vailla järkevää maanpuo-
lustustoiminnan mahdollisuutta.

Ehkäpä MPK tulevaisuudes-
sa pystyy kehittämään uusia 
toimintamuotoja jo nykyisten, 
hyvien mahdollisuuksiensa rin-
nalle, jotta kaikki aktiivisesta 

maanpuolustuksesta edelleen 
kiinnostuneet löytävät sen oman 
paikkansa itsenäisen Suomen 
varjelemisessa – oli sitten sodan 
ajan sijoitusta tai ei.

Näiden vuosien aikana olen elä-
nyt myös todeksi sen, ettei MPK 
ole vain se Helsingin Töölönto-
rilla majaansa pitävä hyvä veli 
-kerho, vaan MPK on me, kaikki 
sen toimintaan tavalla tai toisella 
osallistuvat yksilöt ja ryhmät. 
Taloudellisen niukkuuden taas 
väistyessä MPK:n roolia linja-
taan taas uudestaan. Kuluvan 
vuoden 2017 loppuun mennessä 
kuulemme uusista päätöksistä ja 
suunnitelmista. 

MPK:n Porvoon uusi koulutuspäällikkö Antti Kauranne esittäytyy

”MPK olemme me”

Rajavartioston vartiolentolai-
vueen Helsingin tukikohta Van-
taalla tarjosi 2. marraskuuta 
mielenkiintoiset puitteet syysko-
kouksellemme. Ennen kokousta 
pintapelastaja Juha Eteläinen 
esitteli kattavasti vartiolentolai-
vueen toimintaa valtakunnalli-
sesti. Henkilöluvultaan pieniltä 
vaikuttavissa tukikohdissa löytyy 
monien alojen laaja ja korkeata-
soinen ammattitaito. 

Työyhteisössä luotetaan aidosti 
kaveriin ja koska tehtävät ovat 
vaativia, joskus jopa hengenvaa-
rallisia tekijöilleen, harjoittelua 
on paljon.  

Kokouksessa päätettiin, että kau-
delle 2018 jatkavat edellisestä 
hallituksesta Antti Havulinna, 
Juhani Vakkuri, Kimmo Heik-
kinen, Vesa Hyyryläinen, Ari 
Lahdenkauppi, Kimmo Vanha-
mäki, Mikko Sipponen sekä Isto 
Hyyryläinen joka jatkaa edelleen 
myös kerhon varapuheenjohtaja-
na. Koska kerhomme haluaa olla 
aidosti toiminnallinen reserviup-
seerikerho, hallitukseen valittiin 
vielä uutena Väinö Kurkaa vah-
vistukseksi urheilu- ja liikunta-
puolelle. Puheenjohtajana jatkaa 
Harri Majamäki. Lopullinen 
vastuunjako ja hallituksen ulko-
puoliset vastuuhenkilöt asetetaan 

lähiaikoina. 
Illan päätteeksi saimme asiatun-
tevan esittelyn laivueen kalus-
tosta ja toiminnasta AS332/H215 
perämies Juha Nordlundilta. Kii-
tokset kokousväelle ja kiitokset 
erityisesti vartiolentolaivueelle. 
Jos joudutte epätoivoiseen ti-
lanteeseen maalla tai merellä, 
hankkikaa apua ajoissa. Olemme 
ammattitaitoisissa käsissä.

TEKSTI JA KUVAT 
HARRI MAJAMÄKI

Tuusulan Reserviupseerikerho toimii

Helikopterit kiinnostivat koko-
usväkeä. Juha Nordlund pe-
rehdytti kuulijoita pelastushe-
likopterin tekniikkaan
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100 vuotta ensimmäisen Jääkärikomennuskunnan 
saapumisesta sukellusvene UC 57:llä Hamnskäriin
Loviisaan kokoon-
tui elokuussa suuri 
määrä arvovaltaisia 
puolustusvoimien ja 
maanpuolustusjärjes-
töjen vieraita muista-
maan ja juhlistamaan 
Suomen Jääkärien 
ensimmäisen opera-
tiiviseen tehtävään 
lähetetyn komennus-
kunnan saapumista. 
Valtiovaltaa tapahtu-
massa edusti Suomen 
puolustusministeri ja 
Helsingin yliopiston 
Suomen historian do-
sentti Jussi Niinistö.

Loviisassa nähtiin elokuun 11. 
päivänä harvinaisen suuri mää-
rä merivoimien aluksia samoin 
kuin puolustusvoimien ja maam-
me eri maanpuolustusjärjestöjen 
arvovaltaisia vieraita, jotka oli-
vat saapuneet kaupunkiin juh-
listamaan ja kunnioittamaan 100 
vuotta sitten Loviisan edustalle 
Hamnskäriin saksalaisella sukel-
lusvene UC 57:llä salaiseen teh-
tävään komennettua ja raskaasti 
varustettua ensimmäistä Jääkäri-
en etukomennuskuntaa. 

Tuolloin vielä Venäjään kuulunut 
autonominen Suomen Suuriruh-
tinaskunta ja sen oma hallinto oli 
jo pidempään kaikessa salassa 
valmistellut irrottautumista Ve-
näjän vallasta ja kuluvan vuoden 
1917 helmikuun ja lokakuun val-
lankumoukset Venäjällä antoivat 
toimille voimakkaan sysäyksen 
siirtyä puheista tekoihin. 

Näin alettiin samalla käytännös-
sä valmistautumaan Saksassa 
palvelleen suomalaisen Kunin-
kaallisen Preussilaisen Jääkäri-
pataljoona numero 27:n saapu-
mista kotimaahansa sitä tehtävää 
varten, miksi pataljoonassa pal-
velevat olivat alkujaan sinne 
lähteneetkin: Suomen vapautta-
miseen Venäjästä, tarpeen vaati-
essa sotilaallisin voimakeinoin. 
Jääkäripataljoona 27:stä valikoi-
tiinkin Suomeen lähetettävään 
etukomennuskuntaan kahdeksan 
neuvokasta, erikoiskoulutettua 
ja kunnostautunutta sekä lisävaa-
timukseltaan erityisen rohkeaa 
Jääkäriä, joiden johtajaksi mää-
rättiin Saksan itärintaman sota-
veteraani Zugführer (joukkueen-
johtaja) Woldemar Hägglund. 

Komennuskunta lähti salaiseen 
tehtäväänsä Saksan Danzigin sa-
tamasta saksalaisella UC II -tyy-
pin rannikkosukellusvene UC 
57:llä iltapäivällä 12.11. Aluk-
sen päällikkönä toimi kokenut 
Saksan merivoimien 28-vuotias 
aktiiviupseeri kapteeniluutnant-
ti Friedrich Wißmann. Jääkä-
rikomennuskuntaa kuljettanut 
sukellusvene saapui hyvin vai-
herikkaan matkansa päätteksi lo-
pulta Loviisan edustalla sijaitse-
valle Hamnskärin luodolle illalla 
17.11. Hamskärissä Jääkäriosas-
to ja sen mukana ollut suuri ase- 
ja räjähdysainekuorma siirrettiin 
ja kuljetettiin yön turnin kuuden 
moottoroiden kalastusveneen 
voimin eri puolille itäistä Uutta-
maata ja Pyhtäätä. 

Paluumatkalleen kohti Saksan 

Danzigia sukellusvene UC 57 
lähti Hamnskärissä sukelluksissa 
vietetyn yön jälkeen varhain aa-
mulla 18.11. 

Tämän jälkeen alukseen ei enää 
saatu minkäänlaista yhteyttä. 
Ainoana vahvana ja uskottavana 
silminnäkijähavaintona on kirjat-
tu UC II -tyypin sukellusveneen 

kulku Suursaaren koillipuolella 
varhain aamulla 18.11., juuri 
ennen kuin siinä oli tapahtunut 
selittämätön räjähdys. UC 57:lle 
lähetettiin kaikilta Itämeren me-
riasemilta radiokutsuja useiden 
vuorokausien ajan, kuitenkin 
ilman minkäänlaista vastausta. 
Sukellusvene oli selittämättö-
mästi kadonnut yhdessä koko 
sen mukana olleen vakituisen 
27-henkisen miehistön kanssa.

Jääkärilippu vietti  
viikon Loviisassa
Arvovaltaisten kutsu- ja kunnia-
vieraiden lisäksi myös suomalai-
sen Kuninkaallisen Preussilaisen 
Jääkäripataljoona numero 27:n 
lippu eli kansankielellä Jääkä-
rilippu saapui koko ”Jääkäri-
viikon” ajaksi Loviisaan. Usein 
ainoastaan valtakunnallisissa 
sotilasparaateissa tai Tasavallan 
presidentin linnassa nähty so-
talippu näyttäytyi nyt Loviisan 
kaupungilla ja Hamnskärissä 

Jääkärien Suomeen saapumisen 
100-vuotistapahtuman juhlista-
miseksi. 
Tapahtumien järjestäjinä Lovii-
sassa toimivat Puolustusvoimien 
lisäksi Jääkäripataljoona 27:n 
Perinneyhdistys, ruotsinkielinen 
Frihetskrigets Södra Finlands 
Svenska Traditionsförening, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK sekä paikalliset maanpuo-
lustusjärjestöt. 

Mukana Hamnskärin tapah-
tumassa nähtiin merivoimien 
uusimpien Jehu- ja Jurmo-mai-
hinnousualusten lisäksi purje-
laivat Österstjernan Loviisasta 
ja m/aux Alexandra Porvoosta, 
samoin kuin MPK:n, poliisin, 
rajavartiolaitoksen ja meripelas-
tuksen alukset. Lukuisat vieraili-
jat saapuivat hyväksi tyyntyneen 
merisään johdosta Hamnskäriin 
tai sen rannoille omilla huvialuk-
sillaan. Vierailijoita perjantain 
kunniatilaisuuteen Hamnskäriin 
kokoontui kaikkiaan arvioiden 

mukaan jopa kolmattasataa hen-
kilöä, joista suurin osa oli lähi-
seuduilla asuvia siviilejä. 

Hamnskärin UC 57:n muisto-
paadella järjestetiin iltapäivällä 
noin puolen tunnin mittainen 
seppeleenlaskitilaisuus, joissa 
laskivat seppeleen mm. Suomen 
Puolustusvoimat, Saksan Jälka-
väkisäätiö ja saksalainen Hohen-
lockstedtin seurakunta, JP27:n 
Jääkärien jälkeläiset, Loviisan 
kaupunki, Loviisan Reserviläiset 
ja Reserviupseerit, Frihetskrigets 
Traditionsförening ja Jääkäripa-
taljoona 27:n Perinneyhdistys. 

Puolustusministeri ja Suomen 
historian dosentti Jussi Niinistö 
piti tämän jälkeen lyhyen muis-
topuheen, jonka päätteeksi hän 
antoi puheenvuoron entiselle 
Puolustusvoimien komentajalle 
ja Jääkärikenraaliluutnantti Wol-
demar Hägglundin pojalle ken-
raali evp. Gustav Hägglundille, 
joka piti oman juhlapuheensa 
suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK:n kokoama Jääkärilippu-
osasto seisoi juhlavasti kunnia-
paikalla muistopaaden vierellä 
koko muistotapahtuman ajan. 
Lukuisten kunniavieraiden ja 
kenraalien lisäksi paikalla olivat 
myös mm. Puolustusvoimien en-
tinen komentaja amiraali evp. Ju-
hani Kaskeala, sekä Reserviup-
seerikoulun johtaja eversti Jouko 
Rauhala. Hamnskärin seremoni-
aa johti JP27:n Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Prikaatiken-
raali Pertti Laatikainen.

JP27:n Perinneyhdis-
tys Loviisassa
Jääkärien ensimmäinen operatii-
vinen etukomennuskunta saapui 
Loviisaan jo syksyllä 1917, kun 
maassamme oli vielä venäläi-
siä sotajoukkoja. Jääkärit saivat 
apua lukuisilta etelä-suomalai-
silta tahoilta, joista hyvin monet 
olivat loviisalaisia, porvoolaisia 
ja kotkalaisia. 

Heidän mukanaan ollut ase- ja 
räjähdysainekuorma piilotettiin 
näiden avustajien ennalta val-
miiksi katsomiin kätköihin eri 
puolille itäistä Uuttamaata ja 
Pyhtäätä, ja samalla Jääkärit ja-
kaantuivat toimimaan vastikään 
perustettujen eri Suojeluskuntien 
osastojen mukaan. Loviisassa 
yksi merkittävimmistä kätken-
nöistä suoritettiin Suur-Sarvilah-
den kartanolinnan maille, jonne 
JP27:n Perinneyhdistys suoritti 
vierailun lauantaina 12.8. pu-
heenjohtajansa Prikaatikenraali 
evp. Pertti Laatikaisen johdolla. 
Lisäksi yhdistys sai vieraak-
seen loviisalaisen Martti-Ragnar 
Nordströmin, joka on Lovii-
san oman kunniakansalaisen ja 
maineikkaan vapaussoturin ja 
laivanvarustajan Jääkärieversti-
luutnantti Ragnar Nordströmin 
poika. 

JP27:n Perinneyhdistys kävi vie-
railupäivän päätteksi Loviisan 
keskustan Esplanadinpuistossa 
sijaitsevalla Ragnar Nordströmin 
muistoksi pystytetyllä muisto-
paadella, jonne yhdistys laski 
seppeleen ja piti hiljaisen hetken 
Loviisan oman ”sankarieverstin” 
muistolle. 

TEKSTI: 
JARKKO TÖRMÄNEN

Jääkärilippu saapui Loviisaan. 

Puolustusministeri ja historiantutkija Jussi Niinistö valotti jääkäriko-
mennuskunnan merkitystä Suomen itsenäistymiselle. 

Hamnskärin koruton muistomerkki

kenraali Gustav Hägglundin isä Woldemar Hägglund kuului Loviisaan saapuneeseen jääkärikomennuskuntaan. 
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Veneen hylky edelleen kadoksissa

UC-57 hävisi paluumatkallaan meren pohjaan
17.11.1917 
Suomenlahti, Tiiske-
rin eteläpuoli

”Sukellusvene UC 57 nousi pe-
riskooppisyvyyteen. Aluksen 
päällikkö kapteeniluutnant-
ti Friedrich Wißmann pystyi 
erottamaan periskoopilla sel-
västi Suursaaren korkeat kal-
liot. Edellisiltana sukellusvene 
oli ohittanut pinnassa Porvoon 
tasan, ja aluksen torniin näkyi-
vät Helsingin Porvoon ja Lovii-
san valot. Yö oli vietetty jälleen 
pinnan alla. Nyt UC 57 oli ohit-
tanut Tiiskerin ja Hamnskärin 
ja oli nyt Suursaaren länsipuo-
lella. 

Alus oli lähtenyt matkalleen 
aamupäivällä 12. marraskuu-
ta klo 14.25 Danzigista kohti 
koillista ja Suomea, mukanaan 
kahdeksan Kuninkaallisen 
Preussilaisen Jääkäripatal-
joona 27:n riveissä palvelevaa 
suomalaista ja erikseen tiedus-
telu- ja pioneeritehtäviin vali-
koitua Jääkäriä. 

Nyt vihdoin viiden päivän ja 
yön mittaisen matkanteon jäl-
keen Suomen kallioinen ran-
nikko häämötti aivan heidän 
edessään.

Wißmannin sukellusvene 
suuntasi sukelluksissa hitaasti 
koilliseen ja otti sitten kurssin 
kohti sovittua tapaamispaik-
kaa Tiiskerin kaakkoispuolel-
la. Muutaman kerran vene sai 
pohjakosketuksen muutamaan 
kariin, joita ei ollut merkitty 
saksalaisten merikarttoihin. 
Lopulta UC 57 jäi odottamaan 
hämärän tuloa sukelluksissa. 
- - ”

(Lainaukset: Henry Forssell: 
”UC 57 sukellusvene itä-Uu-
denmaan saaristossa”)

Kohti Tiiskeriä ja 
Hamnskäriä
”Sovittuna aikana noustiin 
pintaan. Tuuli oli tyyntynyt ja 
meri oli tyyni, veneen runkoa 
huuhtoi vain kevyt mainin-
ki. Suoraan edessä häämötti 
Hamnskär ja kaukana idässä 
meren pinnan yllä heijastui-
vat venäläisten partioveneiden 
valokeilat. UC 57:n tornista 
annettiin Wißmannin käskystä 
Hamnskärin suuntaan sovittu 
valomerkki, valkoinen-vihreä-
valkoinen, mihin piti tulla vas-
taukseksi valkoinen-punainen-
valkoinen. Vastausta vain ei 
tullut. 

Kun puoli tuntia myöhemmin 
oli tehty uusi yritys, kaptee-
niluutnantti Wißmann päätti 
sukeltaa ja antaa miehistön 
syödä päivällistä meren poh-
jalla. Kokki oli valmistanut 
Jääkäreille hyvän jäähyväis-
päivällisen, mm. papuja, joka 
syötiin vilkkaan keskustelun ja 
gramofonimusiikin säestäessä. 
Aterian jälkeen Wißmann 
tyhjennytti painolastitankit 
ja sukellusvene nousi hitaasti 
pintaan. Tornista annettiin so-
vittu valomerkki kolmannen 
kerran. Nyt vastausmerkki 
välähti selvänä pimeältä me-
reltä. Pistoolein aseistautu-
neina Friedrich Wißmann ja 
suomalaisen Jääkärikomen-
nuskunnan johtajana toimiva 
joukkueenjohtaja Woldemar 
Hägglund kapusivat sukellus-
veneen tornista keulakannelle 
odottamaan ja tarkastamaan 
vastaanottajat lähemmin. Jon-
kin ajan kuluttua styyrpuurin 
puolelta lähestyi kuusi kalas-
tajamoottorivenettä, jotka 
kiinnittyivät sukellusveneen 
kylkeen. - - ”

Vastaanottajat öisellä 
merellä Hamnskäris-
sä
”Sukellusvene UC 57:n tulo-
päivämäärä oli muuttunut jo 
kolme kertaa ja koko operaatio 
oli vähällä mennä pieleen. 
Iltapäivällä 17. marraskuuta 
kolme keskimoottorivenettä 
suuntasi kohti Hamnholmenia. 
Veneissä olivat Gustav Silfer-
hjelm, Tönne Antell, Carl von 
Born, Waldemar Udd, Anton 
Forsell, Johannes Thomasson, 
Otto Sjöblom ja Konrad Ber-
lin, joiden lisäksi mukana oli-
vat Herman ja Fredrik Sand-
vik Hudöstä. 

Hamnholmenissa oli jo edel-
lisillasta asti odottanut kaksi 
porvoolaista venettä, joissa 
olivat Gunnar Stenbäck, Erkki 
Stenbäck, Ilmari Olander sekä 
kalastaja Frans Lindström. 
Myös Kotkasta oli tulossa yksi 
vene kyydissään Georg Jäder-
holm, Harry Nielsen, Brynolf 
Grönmark ja Väinö Ruth. 
Kello läheni iltayhdeksää, kun 
viimeinenkin vene lopulta saa-
pui Hamnskäriin. Sieltä oli ha-
vaittu sukellusveneen näyttä-
mät valomerkit ennen sovittua 
aikaa, mutta koska Silferhjelm 
ei ollut ilmoittanut luotsi For-
sellille vastausmerkkiä, jätet-
tiin merkkeihin varmuuden 
vuoksi vastaamatta. 

Thomassonin veneen ajaessa 
edellä ja muut viisi venettä toi-
siinsa hinausköydellä kytket-
tynä kalastajaveneet ohjattiin 
siihen suuntaan, josta sukellus-
veneen valomerkit oli havaittu. 
Jonkin ajan kuluttua sukel-
lusveneestä näytettiin uusi 
valomerkki. Nyt siihen voitiin 
vastata ja peilata samalla su-
kellusveneen sijainti. Tiiskerin 
lähellä pystyttiin viimein erot-

tamaan tumma sukellusveneen 
runko ja vähän sen jälkeen 
moottoriveneet saattoivat kiin-
nittyä UC 57:n styyrpuurin 
puoleiseen kylkeen. Ensimmäi-
senä sukellusveneen kannelle 
hyppäsi luotsi Anton Forsell 
ja hänen jälkeensä Carl von 
Born, joka ilmoittautui lastin 
vastaanottajan edustajaksi. 
Vasta Silferhjelmin tultua 
alukselle mukanaan tarvitta-
vat dokumentit, Forsell sai lu-
van nousta UC 57:n torniin ja 
luotsata sen hitaasti Hamnskä-
rin eteläpuolelle, johon alus py-
säytettiin. Koska öinen sää oli 
tyyni, lasti päätettiin purkaa 
avomerellä. Kuuteen mootto-
riveneeseen kuormattiin nyt 
kuun loisteessa aseita, räjäh-
dysaineita ja radiolaitteita. 
Vastalahjaksi suomalaiset an-
toivat 80 kiloa juustoa (joka 
piti ensin leikata puoliksi, jot-
ta se saataisiin kansiluukusta 
sisään), tynnyrillisen voita, 
sikareita, savukkeita ja neljä 
litraa Savon viinaa. Lisäksi Sil-
ferhjelm antoi Sotilaskomitean 
kiitossähkeen, joka oli osoitet-
tu Saksan keisarille. 

Lopuksi moottoriveneet kyt-
kettiin uudestaan toisiinsa ja 
sammutetuin kulkuvaloin ne 
suuntasivat kahdeksan eri-
koistehtävään määrättyä Wol-
demar Hägglundin johtamaa 
Jääkäriä ja heidän salainen 
kuorma mukanaan Anton For-
sellin luotsaamana kohti Hu-
dötä ja luotsin kotirantoja. Ve-
neet kokoontuivat Lill-Hudön 
ja Grytholmenin väliseen suo-
jaisaan satamaan aamuyöllä 
jakamaan kuorman kuljetet-
tavaksi edelleen eri paikkoihin 
itä-Uudellemaalle. - - ”

18.11.1917
Sukellusvene UC 57 
ei vastaa
”Kapteeniluutnantti Friedrich 
Wißmannin johtama UC 57 oli 
meren pohjassa vietetyn yön 
jälkeen jättänyt aamuyöllä 18. 
marraskuuta Hamnskärin kal-
liorannan taakseen aloittaak-
seen kotimatkan. Tämän jäl-
keen kaikki yhteydet alukseen 
katkesivat. 
Suursaarelainen kansakoulun-
opettaja Emil Elenius julkaisi 
jälkeenpäin vuonna 1934 sil-
minnäkijäkuvauksen, joka toi 
uutta valoa UC 57:n viimeises-
tä matkasta ja mahdollisestaa 
aluksen haaksirikkopaikan 
paikallistamisen.
Suursaarella sijaitsevan Suur-
kylän kansakoulun opettaja 
Emil Elenius heräsi aamun 
sarastaessa 18. marraskuuta 
kahdeksan aikoihin. Useim-
pien saaristolaisten lailla hän 
vilkaisi ulos ikkunasta tarkas-
taakseen alkavan päivän sään. 
Tuuli navakasti pohjoisesta, 
merellä vyöryivät vaahtopäät 
ja näkyvyys oli hyvä, vaikka 
aurinko ei ollut vielä noussut. 
Yhtäkkiä oikealta Suurkylän-
lahden Kappelniemen takaa 
ilmestyi aamun punertavaa 
taivasta vasten sukellusveneen 
siluetti puolentoista kilomet-
rin päässä rannasta. Vene ajoi 
hitaasti kohti pohjoista. Sen 
kansi oli kokonaan näkyvis-
sä, koska aallot eivät lyöneet 
sen yli. Erityisesti Eleniuksen 
mielenkiinnon herätti etukan-
nen tykki, koska hän ei ollut 
nähnyt sellaista aikaisemmin. 
Elenius tunsi venäläiset ja eng-
lantilaiset sukellusvenetyypit 
hyvin ja siksi hän päätteli ve-
neen saksalaiseksi. 
Yritettyään herättä vaimon-
sa Elenius palasi ikkunaan 
ja näki, että sukellusvene oli 

muuttanut kurssin kohti koil-
lista. Tuuli ja merenkäynti löi-
vät nyt paapuurin puoleiseen 
kylkeen ja vene alkoi rullata 
merenkäynnissä voimakkaas-
ti, noin 20 astetta kummalekin 
puolelle. Yhtäkkiä pian tämän 
jälkeen kuului kaksi räjähdys-
tä, jotka Elenius tulkitsi sukel-
lusveneen tykin laukauksiksi. 
Tämän jälkeen sukellusvene 
suuntasi jlleen kohti pohjoista 
ja katosi syvyyksiin. 
Elenius tarkasti havainton-
sa Suursaaren pohjoiskär-
keen Pohjoisriviin sijoitetul-
ta rannikkovartio-osastolta. 
Vartiomiehistön päällikkönä 
toiminut venäläinen laivaston-
luutnantti saattoi todeta, että 
sukellusvene ei ollut venäläi-
nen eikä englantilainen. Myös 
Hirskallion luotsituvassa vah-
tia pitäneet luotsit totesivat, 
ettei sukellusvene ollut venä-
läinen. 
Koska saksalaisilla ei ollut Itä-
merellä tuohon aikaan liikkeel-
lä muita sukellusveneitä, alus 
oli mitä todennäköisimmin 
juuri UC 57. 
Muutama päivä tapahtuman 
jälkeen Suurkylän sataman 
edustalla havaittiin ajelehti-
massa myös saksalainen miina.
Kaikki saksalaiset Itämeren 
rannikkoradioasemat lähetti-
vät 22.-25. marraskuuta lak-
kaamatta kutsuja UC 57:lle 
- saamatta vastausta. 
Sukellusvene UC 57 raportoi-
tiin nopeasti virallisesti kadon-
neeksi. Alus oli kadonnut jäl-
kiä ja viestejä jättämättä koko 
sen mukana olleen osaavan ja 
kokeneen 27-henkisen miehis-
tönsä kanssa. 
Jääkärikomennuskunnan Suo-
meen tuonut UC 57 kohtasi 
kohtalonsa noin kolme viikkoa 
ennen kuin vasta valitut maa-
päivät julisti Suomen itsenäi-
seksi 6. joukukuuta 1917. - - ” 

UC-57 ja päällystö kuvattuna Liepajassa. 

Kapteeniluutnantti Wißmann miehistöi-
neen hävisi tietymättömiin.  

Kuva muistomerkin pal-
jastutilaisuudesta ennen 
sotia. 
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Reservin upseerien ylennykset
Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyys-
päivänä 6.12.2017 yhteensä 712 reservin upsee-
ria ja erikoisupseeria.
Everstiluutnantiksi kolme, majuriksi 35, komen-
tajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi kaksi, 
insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 115, kaptee-
niluutnantiksi 8, läkintäkapteeniksi kolme, tek-
nikkokapteeniksi yksi, insinöörikapteniksi
yksi, yliluutnantiksi 186, merivoimien yliluut-
nantiksi 14, lääkintäyliluutnantiksi yksi, insi-
nööriyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 310, me-
rivoimien luutnantiksi 27 ja lääkintäluutnantiksi 
kolme henkilöä.

Majuriksi:

MATTILA Ilkka Petteri Nurmijärvi
MÄKIPAAKKANEN Petri Oiva Henrik Kouvola
NAUMANEN Mika Tapani Espoo
NIEMI Erkki Olavi Tuusula
NIEMINEN Jukka Kalervo Tuusula
PAKARINEN Ari Ensio Loppi
WALLENIUS Jaakko Sakari Helsinki
YLIKOSKI Pekka Sakari Helsinki

Kapteeniksi:

AARREVUO Kaarlo Tuomas Helsinki
AHL Marko Olavi Mäntsälä
ELOMAA Juha Pekka Mäntsälä
ERLIN Pasi Petteri Vantaa
HOVI Heikki Markus Alarik Helsinki
HUKKANEN Veli Tapio Helsinki
HÄIKIÖ Mikko Tapio Mäntsälä
HÖIJER Mika Petri Espoo
JAATINEN Jukka Olavi Porvoo
JUHALA Janne Matti Sakari Espoo
KANTANEN Ismo Samuli Vantaa
KANTOKOSKI Jukka-Pekka Helsinki
KARTTUNEN Ville Tuomas Antero Kirkkonummi
KILPELÄINEN Jani Kristian Pornainen
KLIMENKO Aba Todor Michel Helsinki
LAHTINEN Johan Andreas Nikodemus Espoo
LAMPINENAri Tuomas Tuusula
LEINONEN Mikko Petteri Espoo
LINDELL Pia Maria Turku
LYYTIKÄINEN Kalle Artturi Espoo
MATTILA Maija-Pauliina Helsinki
MÄKELÄINEN Esa Tapio Helsinki
MÄKIRINNE Mikko Juhani Vantaa
NYBERG Juha Mikael Thomas Järvenpää
NYKÄNEN Aki Olavi Helsinki
PROKKOLA Heikki Johannes Helsinki
PUDAS Kari Tuomas Espoo
SALPAKARI Juha Ensio Vantaa
SARKOLA Pekka Olavi Espoo
SILVENNOINEN Tom Johannes Porvoo
TILJANDER Petteri Olavi Helsinki

Kapteeniluutnantiksi:

KULLSTRÖM Niklas Kristian Helsinki
LINDQVIST Kai Vesa Antero
MARTIKAINEN Tuomo Johannes Helsinki
NORA Juha Heikki Vantaa
YLI-SIPPOLA Tommi Raineri Kauniainen

Yliluutnantiksi:

ALAKOSKI Tomi Marko Miikkael Helsinki
ARINO Ilkka Tapio Nurmijärvi
HALONEN Marko Kalevi Kirkkonummi
HANNULA Tuomo Sakari Helsinki
HARMIA Henri Hamilkar Espoo
HARRI Hannu Olavi Kerava
HEINÄMÄKI Juha Kalevi Helsinki
HIETAHARJU Otto Ilmari Nurmijärvi
HIMANEN Jari Kai Kalervo Porvoo
HOLMA Pekka Heikki Tuusula
IKONEN Olli Ilmari Vihti
ILVESKOSKI Ilkka Petteri Helsinki
JOHANSSON Tino Petri Inkoo
KANERVO Kalle Juhani Espoo
KARENIUS Jaakko Kalevi Helsinki

KATAJAMÄKI Ari Matti Espoo
KETTUNEN Timo Kalevi
KIEVARI Timo Lauri Helsinki
KILPIRINNE Veli Eero Porvoo
KLEMETTILÄ Arttu Sakari Helsinki
KOIVISTO Vesa Mikael Järvenpää
KORHONEN Heikki Samuel Helsinki
KORHONEN Jyrki Jaakko Samuli Vantaa
KORTESMÄKI Matti Valtteri Kerava
KOSKINEN Tuomas Otso Petteri Sipoo
KOSTIAINEN Juha Mikael Helsinki
KUIVANEN Jari Lassi Vantaa
KUKKO Jari Tuomas
KURKI-SUONIO Seppo Juho Julius Helsinki
KYTÖSAHO Jussi Tapani Espoo
KÄHKÖNEN Aili Elina Helsinki
LAINE Arttu-Perttu Espoo
LAPPALAINEN Timo Tapani Vaasa
LAUSTO Irja Laura Katariina Vantaa
LEHTINEN Olavi Ilmari Helsinki
MANNINEN Piia Marjut
MATILAINEN Matti Tapani Espoo
MATTILA Atso Einari Hyvinkää
MATTILA Paavo Johannes Helsinki
METSÄPELTO Lari-Markus Tapani Espoo
MIETTINEN Aarne Juhani Helsinki
MIETTINEN Jan Mikael Alarik Helsinki
MIKKONEN Jussi Tapani Helsinki
MUURINEN Antti Tapani Helsinki
MÄHÖNEN Hannu Kalevi Helsinki
MÄKELÄ Mari Anna Espoo
MÄKILÄ Mika Juhani Espoo
MÖTTÖNEN Mikko Tapani Iisakki Järvenpää
NURMI Olli Herman Espoo
NURMINEN Jarkko Olavi Kirkkonummi
NURMINEN Kari Pekka Helsinki
NÖJD Ismo Kalevi Järvenpää
OKSANEN Pasi Tapio
PARVIAINEN Anssi Olavi Helsinki
PENNANEN Mikko Olavi Helsinki
PERIKANGAS Kai Johan Askola
PIEKKOLA Emilia Anniina Helsinki
PIIROINEN Heidi Maria Hannele Vantaa
PIIRONEN Tuomo Sakari Espoo
PIKKUKANGAS Eero Juhani Rovaniemi
PIRHONEN Jari Tapani Helsinki
PÄNKÄLÄINEN Jouni Antero Espoo
RAUHALA Jani Petri Olavi Kirkkonummi
RAUTAVUORI Jaakko-Juhani Helsinki
RIIHIJÄRVI Toivo Tapani Porvoo
RIIKKINEN Mikko Heikki Helsinki
SCHAUMAN Jan Otto Alexander Helsinki
SILMUNMAA Timo Mikael Helsinki
SIPILÄ Heikki Johannes Espoo
SIVONEN Heikki Jouni Olavi Vantaa
SOINI Heikki Olavi Helsinki
TOMPERI Mikko Juhani
TUJULA Mikko Juhani Espoo
TUOMINEN Sakari Antero Helsinki
TUOMISTO Ismo Tero Nurmijärvi
VALKAMA Lassi Juhana Vantaa
VIITANEN Mikko Matias Vihti
VON WALZEL Georg Caspar Camillo Espoo
VÄLIKOSKI Ville-Matti Mikael Espoo

Yliluutnantiksi (ME)

LAURILA Juha Lalli Tapio Kerava
MANNER Jukka Sakari Hanko
ROVAS Timo Mikael Helsinki
SÖDERBLOM Matias Osvald Raasepori
VIRTANEN Miikka Juha Petteri Espoo

Luutnantiksi:

AARNIO Antti Tuomas Helsinki
AHTIAINEN Tommi Juhani Nurmijärvi
ALANKO Max Anton Mikael Helsinki

ALATALO Lauri Erkki Helsinki
ANNALA Jari Tapani Kauniainen
ANNALA Ville-Hermanni Espoo
ANTTILA Juha Matti Markus Helsinki
BLOMBERG Jan Joakim Helsinki
BROTHERUS Anders Ernst Johannes Helsinki
BUSHNAIEF Jasin Helsinki
EEROLAINEN Antti Jerome Helsinki
EKHOLM Jukka Tapio Vantaa
FALCK Jan Kristian Helsinki
HAAPIO Janne Espoo
HAKALA Tytti Kaisa Johanna Vantaa
HANNIKAINEN Ville Antti Oskari Helsinki
HANSKI Jussi Tuomas Espoo
HARTIKAINEN Lauri Johannes Kerava
HAVELA Jussi Yrjö Matias Helsinki
HEIKKILÄ Jari-Jukka Helsinki
HEIKKINEN Niko Carol Benjamin Hyvinkää
HIETALA Ossi Matias Espoo
HIETAVA Timo Jaakko Olavi Espoo
HIRVONEN Mikko Aleksi Helsinki
HOLMSTRÖM Jonas Anders Raasepori
HUOTARI Niklas Paavali Helsinki
HÄMÄLÄINEN Kaapro Santeri Helsinki
HÄMÄLÄINEN Kari Matti Johannes Vantaa
HÄNNIKÄINEN Ville-Matti Daniel Helsinki
HÄNNINEN Jussi Sakari Helsinki
IMMONEN Elisa Marjo Margit Espoo
JÄRVINEN Tero Uolevi Helsinki
KAJATSALO Kalle Ilkka Juhani Vantaa
KAUTI Joonas Anttoni Helsinki
KEMOLA Henrikki Matias Helsinki
KEMPPAINEN Antti Heikki Espoo
KIVIRANTA Ari Juhani Espoo
KORHONEN Mika Kristian Vantaa
KORPELA Matias Elias Johannes Helsinki
KUITULA Mikko Ilmari Helsinki
KUJA-HALKOLA Petri Armas Vantaa
LAAJALA Aleksi Eino Johannes Oulu
LAAKSO Jean Cristian Vantaa
LAINE Kimmo Aulis Lohja
LEHIKOINEN Petri Kalervo Espoo
LEHTIÖ Artturi Kai Matti Helsinki
LEPPÄNEN Tapani Emil Tuusula
LIEDES Matti Ilmari Kirkkonummi
LYYTIKÄINEN Aappo Eino Paavali Helsinki
MAIKKOLA Miia Tuulikki Helsinki
MANKINEN Harri Ilkka Helsinki
MERILAMPI Jesse Jukka Johannes Helsinki
MIETTINEN Pauli Mikael Helsinki
MIKKONEN Toni Tapani Helsinki
MONNI Eki Petteri Espoo
MUHONEN Joonas Olavi Lohja
MURTO Kalle Eerikki Espoo
MUUKKONEN Niko Kristian Helsinki
MYLLYMÄKI Markus Sakari Helsinki
MÄKELÄ Mikko Ville Juhani Espoo
MÄKILÄ Antti Olli Matias Espoo
MÄNNISTÖ Theo Mikael Helsinki
NAUKKARINEN Vesa Jukka Pekka Kauniainen
NIEMELÄ Petri Tapani Espoo
NIEMI Antti Juhani Helsinki
NIEMINEN Julius Kristian Espoo
NIINIKOSKI Tuomas Henrikki Järvenpää
NOKSO-KOIVISTO Olli Sakari Helsinki
OJA Mika Olavi Helsinki
OKSANEN Ville Verneri Arinpoika Helsinki
PAKSUNIEMI Eemeli Aleksanteri Helsinki
PARIKKA Henri Johannes Espoo
PARKKILA Matti Erik Helsinki
PERÄJOKI Anssi Juha Ilari Helsinki
PESONEN Markku Wilhelm Sipoo
PIRHONEN Juho Henrik Helsinki
POIKELA Antti Tapani Orimattila
PORTER Jere Oscar Espoo
PULLI Antti-Pekka Tuomas Vihti
ROWLEY Christopher Alan Helsinki
RUIKKA Jussi Leo Petteri Espoo

RUOKONEN Mikko Untamo Nurmijärvi
RUOTTINEN Timo Sakari
SAARINEN Matti Olavi Vantaa
SABURE Phillip Amiel Helsinki
SALONEN Lauri Ilmari Vantaa
SEPPÄLÄ Markus Antero Espoo
SIHVONEN Mikko Teppo Helsinki
SILJAMÄKI Antti Petteri Vantaa
SILTALA Jari Pertti Ossi Tuusula
SINISALO Mikko Juhani Espoo
SIPILÄ Lauri Eemil Helsinki 
SIPPO Erkki Kalevi Järvenpää
SJÖHOLM Miika Lari Artturi Helsinki
STRANG Juha Petteri Helsinki
SUVIRANTA Jaarli Kalle Magnus Helsinki
SÄRKIÖ Ilkka Johannes Espoo
TIKANOJA Juuso Jaakko Juhani Helsinki
TIKKANEN Ville Petteri Helsinki
TILANDER Tapio Antero Espoo
TORVINEN Jukka Ilmari Tuusula
TUOMAALA Mikko Samuli Espoo
TYNKKYNEN Immo Johannes Helsinki
TÖRRÖNEN Ahti Tapio Helsinki
UUSIMÄKI Antti-Ville
UUSIMÄKI Markus Kauko Matias Helsinki
WAHLROOS Jarkko Kalevi Espoo
VENTO Miikka Martinpoika Helsinki

Luutnantiksi (ME):

AHO Lauri Antero Helsinki
AHONEN Calle Tapio Porvoo
AIROLA Jan Mikael Siuntio
ANTTILA Iiro Valtteri Tuusula
BLOMBERG VON DER GEEST Ralf Mikael Wiking 
Raasepori
EXELL Joakim Olof Helsinki
HOLMBERG Kenneth Rasmus Kirkkonummi
JÄMSÉN Tuomo Aleksi Helsinki
KARANKO Karri Mikko Jalmari Helsinki
KORPIJAAKKO Cedric Alexander Helsinki
KRATZ Otso Akusti Espoo
KYLLIÄINEN Joonas Pekko Henrikki Espoo
LAUKKANEN Ville-Veikko Helsinki
LAURILA Eino-Mikko Taneli Vihti
PULKKA Lauri Juhani Helsinki
REJSTRÖM Kim Fjalar Helsinki
SUOKKO Toni Jaakko Järvenpää
SUUTARINEN Tomi Jussi Santeri Espoo
TIAINEN Juha Tapani Helsinki

Lääkintäluutnantiksi:

BJÖRKMAN Karl Henrik Johannes
ORRE Petja Ilari Helsinki

Ylennykset itsenäisyyspäivänä 6.12.2017
Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt 
reservissä

UUDENMAAN ALUETOIMISTO

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI

Piiroinen Seppo Juhani Espoo

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI

Ahlroth Tuomo Samuli Helsinki
Blomqvist Thomas Jörn Ingmar 
Raasepori
Guttorm Jyrki Asko Ilari Helsinki
Hämäläinen Jukka Tapani Espoo
Kivinen Vesa Oskari Helsinki
Laihorinne Timo Tapani Kirkkonummi
Lehto Sami Tatu Kalevi Vantaa
Moilanen Kari Tapani Nurmijärvi
Suomi Seppo Antero Espoo

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES

Ylennykset reservissä 6.12 2017
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Karpo Sampo Lohja
Kekki Ville Ricardo Helsinki
Laurila Jarmo Jaakko Vantaa
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Ahola Juuso Kalle Ilmari Vantaa
Alanen Antti Hermanni Helsinki
Backman Kari Johan Porvoo
Eskelinen Ilkka Mikael Porvoo
Honkamäki Markku Armas Tuusula
Hyvärinen 
Kaarlo Erik Carlos Helsinki
Hämäläinen Yrjö Tapani Nurmijärvi
Karilahti Aleksi Yrjö Ensio Espoo
Karttunen Antti Kaleva Helsinki
Kokko Timo Juhani Tuusula
Koskimäki Ilkka Edvin
Laurila Heikki Aleksi Espoo
Löfström Jari Tapani Helsinki
Määttä Tuomas Olavi 
Helsinki
Pelanteri Lauri Heikki Hyvinkää
Rinta Heikki Johannes Vantaa
Ruotsalainen Jyri Jaakko Vantaa
Salmela Jukka Pekka Lohja
Toni Kimmo Kalevi Espoo
Valkeapää Tom Rolf Johan Inkoo
Vasunta Ville-Matti Juhani Tuusula
Vähäkainu Mikko Petteri
Väisänen Teemu Kalevi Vantaa
Vänttinen Jukka Olavi Helsinki
Sotilasarvoon: PURSIMIES
Lindholm Harry Gustaf Espoo
Luoto Tuomo Valtter Helsinki

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI

Aaltonen Tero Juhani Kirkkonummi
Ahola Riku Jussi Espoo
Ainamo Jori Peter Espoo
Alhola Kalle Petteri Vantaa
Aro Janne Hannu Johannes Lohja
Backman Annette Linnéa Johnsdotter Helsinki
Björklund Aarne Johannes Vantaa
Blomqvist Niclas Bernhard Helsinki
Grönroos Pekka Juhani Tuusula
Hanhinen Jarno Antti Sakari Vantaa
Heinonen Mikko Sakari Espoo
Hendry Robin James Espoo
Herranen Tuomas Ville Eerik Helsinki
Honkonen Esa Antero Espoo
Huokuna Mikko Ilmari Tuusula
Huotari Matti Hermanni Lohja
Huttunen Mikko Ilari Espoo
Jaamala Lauri Sakari Espoo
Johansson Kim Niklas Espoo
Kajander Antti Kaarlo Matias Helsin ki
Kallio Kai Johannes Hyvinkää
Kekkonen Markku Juhani Helsinki
Klang Tiina Marianne Kerava
Korpijaakko Karl Lennart Hubertus Helsinki
Koskinen Pyry Tapani Aleksander Espoo
Käpylä Tuomas Juhani Järvenpää
Lang Valter Emil Osvald Helsinki
Launne Antti Antero Kirkkonummi
Leppänen Juri Henrik Espoo
Luoma Raimo Johannes Helsinki
Malkki Sakari Henrik Johannes Helsinki
Mansikkamäki Pasi Juhani Nurmijärvi
Mettälä Jukka Markus Helsinki
Mäkelä Lauri Ville Juhani Helsinki
Mäkinen Elina Marjaana Espoo
Möttönen Ari  Henrik Helsinki
Nelin Niko Matias Vantaa
Nurminen Topias Valtteri Helsinki
Pakarinen Heikki Juhani Espoo
Penkkala Matti Tapio Espoo
Perkkiö Markus Tapio Vihti
Poutiainen Teemu Matias Järvenpää
Pöyhönen Ari Ville Tapani Mäntsälä
Ratala Kari Olavi Mäntsälä
Rintala Topias Paavo Aleksi Vantaa
Röman Olli-Pekka Sipoo
Saarela Perttu Hermanni Espoo
Savolainen Roope Aleksi Helsinki
Seppälä Juha Antti Kerava
Sievilä Tuomo Olavi Espoo
Sormunen Ville-Tobias Helsinki
Springare Juha Markus
Sulander Niko Petteri Järvenpää
Tuoma Joonas Asseri Vantaa
Turunen Ville Petteri Helsinki
van der Starre Karoliina Vihti
Vartiainen Antti Johannes Helsinki
Vartiala Heikki Antero Vantaa
Veito Toomas Juhani Vantaa
Westerlund Oskar Mikael Espoo
Viitanen Antti Timo Taneli Järvenpää
Vlasoff Ida Eleonoora Espoo

Sotilasarvoon: KERSANTTI

Aaltonen Lassi Aleksi Helsinki
Aatola Miro Severi Johannes Espoo

Adolfsson Jani Joakim Helsinki
Ahola Jaakko Jalmari Helsinki
Alho Arto Esa Tapio Helsinki
Alppi Hanna Emilia Helsinki
Annala Eemeli Kalle Olavi  Helsinki
Anttila Kalle Paavo Eerikki Helsinki
Anttila Reima Aleksi Espoo
Backlund Per Michael
Bergman Otto Ljungen Porvoo
Dahlberg Janne Juhani Helsinki
Ekbom Joakim Johan Mäntsälä
Eklund Joonas Petteri Helsinki
Elasmaa Sami Antero Vantaa
Este Miko Matias Hyvinkää
Friman Teemu William Helsinki
Gräsbeck Staffan Johan Mathias Helsinki
Gurkalov Vadim Espoo
Haapalahti Janne Samuli Kerava
Hakala Tero Tapani Vantaa
Halminen Niko Hjalmar Vihti
Hautasaari Kimmo Tapani Järvenpää
Heikkilä Janne Henrik Helsin i
Heikkinen Timo Tapani Helsinki
Heinonen Eero Johannes Vantaa
Heinonen Teemu Juha Samuel Espoo
Heiskanen Johanna Elisabet Kirkkonummi
Heiskanen Kalle Veikko Helsinki
Heloaro Sami Juhani Helsinki
Herlevi Akseli Johannes Jormanpoika Helsinki
Hietanen Arno 
Mikko Johannes Helsinki
Hietikko Mikko Ensio Helsinki
Holopainen Iina Helena Helsinki
Holopainen Jaakko August Helsinki
Holopainen Niko Juhani Helsinki
Honkanen Arto Ilari Kauniainen
Honkanen Julle Markus Vantaa
Hoviniemi Mikko Juhani Helsinki
Huldén Rainer Alexis Helsinki
Huttu Juho Martti Tapani Helsinki
Huttu Sakari Vesanpoika Helsinki
Huuskonen Timo Jalmari Helsinki
Idman Ari Werner Vantaa
Ilme Jarno Kalervo Helsinki
Itälä Pekka Antero Helsinki
Jalas Mikael Tor Fredrik Sipoo
Jalo Antti Rafael Helsinki
Junnila Hannes Antero Helsinki
Juusti Jaakko Eemeli Espoo
Jämsén Christian Kauniainen
Järvenpää Tino Martti Eero Vantaa
Kallionpää Tomi Pekka Oskari Vantaa
Kammonen Keijo Kalevi Nurmijärvi
Kantola Hans-Anton Fredrik Inkoo
Karén Julia Katariina Vantaa
Karhunen Tuomas Petteri Helsinki
Kaski Tomi Markus Raasepori
Kataja Juuso Oskari Rovaniemi
Kaukonen Heimo Tapio Helsinki
Kekäläinen Teppo Antero Lohja
Keso Matias Oskari Helsinki
Ketterer Miko Markus Espoo
Kilpeläinen Joonas Antero Helsinki
Kinnunen Antti 
Lauri Juhani Kerava
Kinnunen Joel Johannes Helsinki
Kivelä Tuomas Benjamin Espoo
Knaappila Rami Kalervo Vantaa
Kokkila Ville Jussi Elias Espoo
Korpela Niko Tuukka Johannes Vantaa
Korpi Juha Markus Kerava
Koski Jani Mikael Espoo
Koskinen Jani Evert Antero Helsinki
Kuusijärvi Tero Matias Helsinki
Kylmänen Sami Markus Espoo
Kynnäs Lauri Juhani Espoo
Kähkönen Jukka Pekka Sakari Helsinki
Laakso Janne Tapani Lohja
Laine Teemu Joonas Hyvinkää
Lankinen Konsta Juhana Helsinki
Larkimo Henri Oskari Espoo
LaurellIlpo Juhani Helsinki
Leppänen Juuso Heikki Juhani Vantaa
Lintula Riku Petteri Vantaa
Lundström Gustav Johannes Espoo
Luoso Samuli Mikael Helsinki
Lönnblad Peter Jan-Henrik Espoo
Manelius Tomi Petteri Helsinki
Manninen Ville Kalevi Vantaa
Mansén Johan Wilhelm Helsinki
Matalamäki Jouko Erkki Mäntsälä
Matilainen Jalmari Kullervo Helsinki
Mattsson Mikko Aleksi Vantaa
Meaney Alexander Juhani Brian Helsinki
Miettinen Jukka Tapio Helsinki
Moberg Samu Matias Sylvester Espoo
Moilanen Mikko Tapio Hyvinkää
Myllymäki  Matti Heikki Esa Vantaa
Nguyen Dan Kit Järvenpää
Nieminen Arvo Samuli Espoo
Nieminen Ola Erik Helsinki
Nikkanen Tommi Juhani Helsinki
Niskanen Max Oscar Espoo

Nummelin Joel Ollinpoika Helsinki
Nupponen Mika Jaakko Veli Vantaa
Nupponen Risto Tapani Espoo
Näppi Teemu Juhani Lohja
Ojala Juha Matti Tapani Kerava
Ojala Oliver Aleksis Espoo
Ojala Toni Mikael Espoo
Paananen Jukka Pekka Espoo
Paasikallio Ville Aleksei Espoo
Panfilo Aleksander Espoo
Parisot Toni Frederique Helsinki
Patrikainen Pekka Santeri Helsinki
Peltola Tatu Olavi Espoo
Pennanen Joni Petteri Järvenpää
Petäjäniemi Ari Veli Tapani Helsinki
Pikkupirtti Juho Isac Andreas Järvenpää
Pokkinen Olli Antero Helsinki
Pulkkinen Tommi Petteri Helsinki
Pyyskänen Tommi Juhani Vantaa
Raduma Wycliffe Adell Espoo
Rajanne Ville Petteri Järvenpää
Rantala Harri Heikki Helsinki
Ratinen Juha Petteri Kirkkonummi
Rautkari Tapio Erkki Arvid Helsinki
Reponen Juuso Eemeli Espoo
Riittinen Miikka Ville Juhana Sipoo
Rintamäki Janne Matias Helsinki
Rissanen Ilari Johannes Espoo
Ristolainen Mika Tapio Helsinki
Ruokamo Anja Hannele Helsinki
Rytkönen Niki Kristian Espoo
Räsänen Teemu Johannes Helsinki
Räty Lauri Kalle Henrikki Helsinki
Saarentaus Elmo Christian Helsinki
Saari Heli Sarita Hyvinkää
Saarinen Pasi Olavi Vantaa
Saaristenperä Henri Johannes Helsinki
Salminen Henrik August Mäntsälä
Salo Eetu Ilmari Hyvinkää
Salomaa Olli Sakari Johannes Helsinki
Salonen Risto Tapani Espoo
Sandberg Kim Jesse Juhani Helsinki
Sandell Ville Osvald Helsinki
Seppänen Otto Aleksi Järvenpää
Sirkiä Jouni Tapani Vantaa
Sivusalo Jani Markus Helsinki
Staffans Anton Matias Helsinki
Suikkanen Perttu Samuli Järvenpää
Syvänen Teemu Antero Helsinki
Syväranta Antti Jonas Erik Helsinki
Särkilahti Eero Tuomas Helsinki
Tahvanainen Marko Aleksi Vantaa
Tenhunen Harri Olavi Kerava
Tolkki Jon Patrik Nurmijärvi
Tuominen Timo Juhani Sipoo
Uusitalo Jerry Ilari Helsinki
Varis Mikko Aulis Juhani Helsinki
Ventälä Markku Henrik Helsinki
Wickström Harri Kalevi Espoo
Windell Benjamin Nikolai Helsinki
von Rentzell Chri
stoph Henry Sebastian Espoo
von Weissenberg Alec Emil Sebastian Helsinki
Vuorela Juha Markus Helsinki
Välimäki Roope Roni Oskari Helsinki
Väyrynen Mikko Ilmari Tuusula
Yrjölä Jere Kalervo Vantaa
Zaychenko Denys Vantaa
Öhberg Teemu Juhani Vantaa
Öhman Lassi Nicolas Hyvinkää

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI

Ahokas Jarkko Teemu Helsinki
Ahokas Tatu Akseli Järvenpää
Ahoranta Tomi Mikael Vihti
Ala-Huikku Juha Taneli Helsinki
Beckford Damon Alexander Vantaa
Björklund Joonas Petteri Hyvinkää
Degerman Nils L
uukas Helsinki
Eemola Pauli Pietari Helsinki
Enlund Juha Harald Helsinki
Eriksson Jan-Olof Christian Tuusula
Hakkarainen Eetu Oskari Järvenpää
Hapuli Oskari Vilhelmi Helsinki
Hämäläinen Mika Antero Helsinki
Iloniemi Niko Jaakko Espoo
Irmasto Teemu Juhani Pornainen
Jaakkola Mika Petteri Tuusula
Julkunen Jiri-Pekka Anttoni Hyvinkää
Juntunen Joni Petteri Siuntio
Kaskinen Antti-Jussi Järvenpää
Kivinen Mika Uolevi Vihti
Kulovesi Erkki Paul Herman Helsinki
Kääriäinen Pasi Kalevi Lohja
Laaksonen Jukka Antero Espoo
Laine John Benjamin Helsinki
Laisi Tuomas Teuvo Tapani Espoo
Liljalahti Kai-Pekka Johannes Kerava
Lindgren Sami Lauri Helsinki
Lindgren Tommy Kristoffer Porvoo
Lindroth Petri Olavi Helsinki

Marttila Juha Olavi Kirkkonummi
Mohsen Tämer Helsinki
Myllylä Jarkko Raineri Järvenpää
Myrberg Patrik Mikael Espoo
Mäki Toni Kristian Hyvinkää
Määttä Mikko Johannes Tuusula
Nyman Thomas Gustaf Helsinki
Olenius Joonatan Jesse Niklas
Pagels Max Erich Alexander Espoo
Peltonen Tommi Olavi Vantaa
Penttinen Janne Tapio Porvoo
Pinni Kalle Aimonpoika Helsinki
Qvist Jouni Edvard Helsinki
Riipinen Marko Veikko Juhani Tuusula
Saarelainen Jukka-Petteri Helsinki
Sakki Marko Mikael Helsinki
Saranen Paavo Espoo
Selén Karl Kristian Helsinki
Severinkangas Pasi Mikael Espoo
Simonsen Jarl Pontus Helsinki
Staack Petri Mikael Espoo
Tanskanen Atte Erik Mikael Nurmijärvi
Tukiainen Jouni Antero Vantaa
Wahrman Johannes Eemeli Helsinki
Vaitio Marko Mikael Helsinki
Vesalainen Jussi Markus Espoo
Westerlund Kim Johannes Espoo
Willman Rikupekka  Santeri Helsinki
Virkkula Mikko Tapio Aleksi Lohja
Väliahdet Janne Antero Hyvinkää
Åhlberg Olav Alexander Raasepori
Åström Niklas Mikael Espoo

Sotilasarvoon: KORPRAALI

Ahola Jukka Harri Olavi Helsinki
Astikainen Mia Laura Helinä Loviisa
Azedani Zaki Helsinki
Haveri Lauri Ville Valentin Helsinki
Heinonen Janne Olavi Vantaa
Helander Joni Mikael Järvenpää
Hiidenheimo Heikki Artturi Espoo
Hokkanen Eero Juhani Helsinki
Hottinen Roni Hannes Helsinki
Juopperi Tuure Tuomas Helsinki
Kaartinen Elias Mikael Vantaa
Kaijala Joonas Sebastian Espoo
Kangas Pyry Juha Antero Espoo
Karjalainen Lauri Henrik Vantaa
Kekkonen Ossi Kalervo Lohja
Kervinen Aki Markus Kerava
Kuparinen Tuomas Kari Aulis Hyvinkää
Kyllönen Vesa Aulis Espoo
Laatu Juha Antero Espoo
Laavi
Jani Joonas Pornainen
Laine Anssi Kalervo Helsinki
Lindberg Niko Petri Ensio Helsinki
Linden Jussi Tapio Kullervo Nurmijärvi
Långström Ken Sebastian Espoo
Mikkola Lauri Antti Eemeli Kirkkonummi
Mononen Ukko-Antti Eero Kerava
Muhonen Lauri Antero Espoo
Nevalainen Ilkka Sakari Helsinki
Nokki Janne Sakarias Vantaa
Nurmiranta Iiro Markus Vantaa
Nylander Joel Eerik Helsinki
Parkkonen Jouni Juhani Hyvinkää
Petrelius Niko Arjeli Vantaa
Rikkonen Pauli Kalevi Kerava
Ryöppy Toni Tapio Kristian Mäntsälä
Räihä Joonas  Petteri Espoo
Salonpää Juho Petteri Nurmijärvi
Saunamäki Mika Juhani Sipoo
Soitu Vitali Helsinki
Suhonen Samu Mikael Helsinki
Söderström Martin Thorbjörn Helsinki
Toivonen Mikael Martti Einari Helsinki
Tyni Ville Matias Hyvinkää
Walkeajärvi Jeremias Oskari Vantaa
Wasenius Perttu Juhana Helsinki
Viitala Jakke Joakim Järvenpää
Virtanen Kari Antero Hyvinkää
Ylläsjärvi Miikka Kristian Vantaa

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI

Tuuli Tuukka Matias Espoo

Ylennykset reservissä 6.12 2017
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Militääriteknologian 
maailmasta kuuluu 
jatkuvasti kummia. 
Taistelu- tai sotilas-
robottien kehitys on 
edennyt huimin harp-
pauksin 2010-luvulla. 
Kehityksen kärjessä 
on Yhdysvallat ja toi-
sena tietenkin Venäjä, 
mutta kisassa on mui-
takin maita – huippu-
teknologiallaan elvis-
televä Japani ja jopa 
piskuinen Viro Suo-
men etelänaapurissa. 
Elokuussa 2017 piti kahden so-
tilasrobottien kehittäjäyhtiön 
järjestää todellinen full contact 
–kamppailu japanilaisen ja ame-
rikkalaisen kehitelmän ottaessa 
mittaa toisistaan. Vastakkain 
asettuisivat jenkkien Megabot 
Inc MK II Mech –mallillaan ja 
japanilainen Suidobashi Heavy 
Industries, jonka tuote on nimel-
tään Kuratas keksijänsä mukaan. 
Kohtaaminen siirtyy lähitulevai-
suuteen. 

Hymyilevä tappaja
Tuotteet ovat varsin erilaisia 
ratkaisuiltaan, joka osaltaan to-
distaa sitä, miten eri suuntiin ja 
erilaisia haasteita joutuvat ratkai-
semaan robosotilaiden kehitys-
yhtiöt. Japanilaisten Kuratas liik-
kuu pyörillä, kun taas Megabotin 
Mech M II on telavetoinen, joka 
näyttäisi olevan vallitseva suun-
taus militäärirobottien liikku-
misratkaisuissa. Syynä tähän on 
tietenkin se, ettei, useista yrityk-
sistä huolimatta, olla vielä mis-
sään maassa kyetty ratkaisemaan 
kävelevän robotin haasteita kun-
nolla: pelkässä jalkatyössä ihmi-
nen ratkaisee eri pintamateriaalin 
ja pinnan muodon asettamat on-
gelmat paljon joutuisammin kuin 
”kävelevät” robotit.
Kuratas-robotti painaa noin 6  
tonnia, se on viisi metriä korkea 
ja aseenaan sillä on Gatling-
tyyppiset rotaatioaseet, jotka 
tuottavat noin 6000 laukausta 
minuutissa. Robottia voi hallita 
joko kauko-ohjaimella tai sen 
ohjaamoon voi kiivetä ihminen. 
Hupaisa yksityiskohta, jonka hy-
väksyminen vaatii mustan huu-
morin tajua, on kaksoisaseiden 
laukaisukomento: kun robotin 
ilmetunnistin näkee ohjaajansa 
hymyilevän, se avaa tulen. Japa-
nilaisrobotti liikkuu diesel-moot-
torin voimalla.
Jenkkien Mech Mk III sen sijaan 
liikkuu telavetoisesti, ja teloihin 
antaa voimaa Corvetten 430-he-
vosvoimainen moottori. Laitteel-
la on painoa 12 tonnia ja se on liki 
kuusi  metriä korkea. Toistaiseksi 
joukkorahoituksella päivänvalon 
nähneessä laitteessa ei ole lopul-
liseen muotoonsa valittua ja pää-
tettyä aseistusta, mutta aseinaan 
se käyttää käsiään valtavia käsi-
ään, joilla se pystyy tarttumaan, 
repimään ja heittelemään jopa yli 
tonnin painoisia esineitä – esi-
merkiksi henkilöautoja. Laitetta 
voidaan ohjata ihmisohjaamosta 
tai kauko-ohjauksella. 

Jenkkilä liikkeellä  
etuajassa
Samalla tavalla kuin eri aselajien 
sotilaita, myös sotilasrobotteja 

voidaan suunnata torjumaan eri-
laisia vihollistoimi: lentoaseita, 
panssarivaunuja, maavoimien 
jalkaväkeä. Yhdysvalloissa tiet-
tävästi ainakin puolen tusinaa 

yritystä kehittää ja valmistelee 
eri tyyppisiä sotilasrobotteja. 
Lokakuussa 2016 maan soti-
lasjohdolle esiteltiin erilaisia 
sotilasrobotteja, jotka pystyivät 

liikkumaan niin vedessä, hie-
kalla kuin kivikossakin. 5D Ro-
boticsin, Northrop Grummanin, 
QinetiQ:n ja HDT Roboticsin 
esittelemät robotit pystyvät seu-
raamaan sotilaita pitkillä par-
tioilla ja kantamaan noin 450 
kilogramman kuorman. Ne 
osasivat myös etsiä miinoja ja 
kantaa haavoittuneet sotilaat 
turvaan.
Venäjäkään ei jää kauas jälkiju-
naan, sillä sillä on jo nyt sotilas-
käytössä ainakin yksi sovellus, 
The Flight, ja useita muita on 
kehitteillä. Venäjä on kehittänyt 
rajoilleen ”tappajarobotin”, jolla 
voidaan ampua vihollisia noin 
seitsemän kilometrin päähän.
Roskakorin näköinen The Flight 
-laite pystyy havaitsemaan ja tu-
hoamaan ilmasta tulevia uhkia 
ennen kuin ne saapuvat Venäjän 
rajojen sisäpuolelle. Venäläis-
viranomaisten mukaan robotti 
auttaisi muun muassa tilantees-
sa, jossa Venäjän ja lännen välit 
eskaloituisivat sodan partaalle. 
Tällöin läntisten vakoojien lii-
kenne Venäjän ilmatilassa kas-
vaisi.
- Tutkajärjestelmä tunnistaa uh-
kan: ihmisen seitsemän kilomet-
rin ja ajoneuvon jopa kymmenen 
kilometrin päästä, johtava pro-
jekti-insinööri Dmitri Perminov 
sanoi venäläismedialle.
Perminovin mukaan järjestel-
mää voidaan jonain päivänä 
käyttää kokonaan ilman ihmisen 
ohjausta.
Asiasta uutisoineen brittitabloidi 
Daily Mailin mukaan The Flight 
-nimellä kulkeva robotti ei aino-
astaan selvitä ilmassa kulkevien 
uhkien, kuten miehittämättömi-
en lennokkien, olinpaikkaa, vaan 
se myös niiden alkuperän ja len-
toreitin.
Ihmisluonto kun on sellainen, 
että jos se keksi yhden ratkaisun 
rauhanomaisiin tarkoituksiin, 
niin heti seuraavaksi siitä ollaan 
kehittämässä militäärikäyttöön 
sopivaa sovellusta.  Avaruus-
matkoja varten suunniteltua 
venäläistä FEDOR (Final Expe-
rimental Demonstration Object 
Research) -nimistä robottia on 
koulutettu myös sotaisampiin 
tehtäviin.
Asiasta kertoi Venäjän varapää-
ministeri Dmitri Rogozin Twit-
ter-tilillään perjantaina julkaise-
mallaan videolla, jossa nähdään 
FEDOR tositoimissa ampumas-
sa kahdella käsiaseella samaan 
aikaan. Ampumatulokset olivat 
hätkähdyttävän hyviä. 
Venäjän puolustusministeriö ai-
koo esitellä useita miehittämät-
tömiä sotilasajoneuvoja ja robot-
teja kesäkuussa järjestettävillä 
asemessuilla Venäjällä. Asiasta 
kertoo yhdysvaltalainen viikko-
lehti Newsweek, joka perustaa 
uutisensa uutistoimisto Itar-Tas-
sin tietoihin. 
Venäjä on viime aikoina kehitel-
lyt muun muassa kauko-ohjattua 
raketti-iskujärjestelmää, joka 
julkistettiin alle vuosi sitten. Sii-
nä on kranaatinlaukaisin ja ko-
netuliase, jonka avulla masiina 

voi nitistää liian lähelle tulevat 
viholliset. 
Lisäksi Venäjä aikoo testata sota-
robotti Avatarta vuoden loppuun 
mennessä. Tavoitteena on muun 
muassa selvittää, miten laite voi 
ajaa ajoneuvoja ja koneita. 
 Edelleen Venäjä kehittää par-
haillaan robotteja, jotka voisivat 
raivata miinakenttiä maajoukko-
jen tieltä. Jenkeillähän on jo po-
liisi- ja sotilaskäytössä pommin-
purkajarobotteja, jotka voidaan 
muuntaa myös aseiksi, itsestään 
liikkuviksi kauko-ohjattaviksi 
pommeiksi. Itäinen naapurimaa 
kehittelee myös robotteja, jotka 
voisivat kantaa räjähteitä koh-
teisiin. 
Venäläinen valtionyhtiö Rostec 
kertoi aiemmin tässä kuussa, että 
se kehittelee tekniikkaa, jonka 
avulla sotilaat voisivat saada 
jatkuvasti tilannepäivityksiä val-
vontalennokeilta. Tiedot tulisivat 
sotilaspuvun liivin kautta, ja pro-
jekti on nimetty ”Tulevaisuuden 
sotilaaksi”. 

Virolaiset kehityksen 
keihäänkärjessä
Viron armeija testaama kauko-
ohjattava Themis Adder on ajo-
neuvo, joka liikkuu maalla. Se on 
varustettu raskaalla CIS 50MG 
-konekiväärillä, mutta se voi-
daan varustaa myös pienemmän 
tai suuremman kaliiperin aseilla. 
Army technology -sivuston mu-
kaan ajoneuvo on pituudeltaan 
ja leveydeltään 2,1 metriä ja sen 
korkeus on 0,98 metriä. Sen oma 
paino on 850 kiloa, minkä lisäksi 
se voi kuljettaa 750 kilon kuor-
mia.
Ajoneuvon on kehittänyt virolai-
nen Milrem, jonka mukaan The-
mis Adder liikkuu pian sotilaiden 
rinnalla kentällä.

Ammattisotilaat ovat toki suh-
tautuneet taistelurobotteihin 
periaatteessa myönteisesti, sillä 
säästäähän tekniikka aina verta. 
Kysymyksiä ja epäilyksiä ovat 
herättäneet sen sijaan sellaiset 
seikat, kuinka varmasti esimer-
kiksi ohjus- tai konekiväärirobot-
ti osaa erottaa siviilin sotilaasta 
tai eri joukkojen univormut. 
Myöskin havainto siitä, että teh-
tävän ja maalin saanut robotti ei 
kykene tuntemaan epäröintiä tai 
pelkoa, on ihastuttanut sotilaita. 
Sen sijaan sitten se, kykeneekö 
robotti esimerkiksi lopettamaan 
tuhoamistehtävänsä silloin, kun 
se on tarkoituksetonta vihollisten 
antautuessa, eli säälin ja armon 
ohjelmointi koneen tietokoneai-
voihin, on jäänyt vaile vastausta.
Ja ennen kaikkea se, voidaanko 
robosotilaat hakkeroida ja kään-
tää alkuperäisiä omistajiaan vas-
taan. 

ANTTI KAURANNE

Japani vs USA -sotilasrobottisota siiirtyy

Sotilasrobotit tulleet jäädäkseen 
– sotilaat vieroksuvat kummajaisia

Japanilaisten Kuratas on varustettu kahdella pyörivällä rotaatiosarjatuliaseella.

Virolaisten TheMis Adder liikkuu jo joukkojen mukana ja tarjoaa niille raskaan sarjan tulitukea 50-kaliipe-
risella konekiväärillään. 

Venäläisen Rostecin Avatar osaa ajaa eri ajoneuvoja. Miten on sen aseistuksen laita, sitä ei vielä tiedetä. 
Maan presidentti Vladimir Putin oli naama muikeana katsellessaan tulevaisuuden sotilasta. 

Venäläisten FEDOR-avaruusrobotti opetettiin ampumaan kahdella 
9-millisellä käsiaseella. Tulokset olivat masentavan hyviä. 


