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PÄÄTOIMITTAJALLA JA PUHEENJOHTAJILLA ON ASIAA

Toimintaamme esille

Yksilöistä tiimi

K

evät vaihtui hyvin
nopeasti kuumaan
kesään, ei valittamista ulkoilukeleistä. Hienot
ulkoilukelit ovat vetäneet myös
hyvin väkeä erilaisiin ulkoilmatapahtumiin. Ollaan kyllä
liikuttu niillä rajoilla, että kelit
ovat jo niin hyvät, että väki on
häipynyt taajamista mökeilleen.
Reserviläisyhdistysten
toimintaa on esitelty ahkerasti
kevään aikana ainakin Keski-Uudellamaalla.
Kaupunkien paikalliset markkinat ovat mitä parhain paikka esitellä kaupunkien asukkaille reserviläistoimintaa. Järvenpäässä
ja Tuusulassa paikalliset reserviläis- ja upseeriyhdistykset olivat yhteisellä esittelypaikalla esillä. Erinomaista yhdistysten
välistä yhteistyötä tämä, Tuusulan markkinoilla mukana olivat
myös naapurikuntien, Järvenpään ja Keravan, edustajat. Liitot,
niin Reserviläisliitto kuin Reserviupseeriliitto, tarjoavat yhdistyksille erittäin paljon ja monipuolisesti esittelymateriaalia.
Osaa materiaaleista joutuu kyllä turhan paljon tilaamaan, mutta
parempi tietysti niin päin että varmasti riittää jaettavaa. Yhdistyksille aineisto on maksutonta. Käyttäkää siis hyväksenne liittojen tarjoama hyvä etu.
Yleisöä eniten kiinnostava asia esittelypisteissä on aina ollut
ekoase-ammunta. Niin tälläkin kertaa, etenkin nuoret olivat
halukkaita kokeilemaan oikean kokoisella rynnäkkökiväärillä,
miltä ampuminen tuntuu. Lähes kaikista ikäryhmistä on kuitenkin ammunnan kokeilijoita markkinoilla riittänyt. Palkittiinpa Järvenpäässä parhaan tuloksen ampunut päivän päätteeksi.
Siinä mielessä hienosti joskus saatu puolustusvoimien käyttöön suunnitellut harjoitusaseet myös kaiken kansan käyttöön.
Paikallinen yhdistyksemme oli todennäköisesti ensimmäisten
joukossa hankkimassa ekoasetta ja pitkälliset perustelut asiasta
vaadittiin, en muista kyselikö valmistaja puolustusvoimiltakin
mahdollisuutta myydä asetta ulkopuolisille. Toki ase on huomattavan kallis hankkia, mutta antaa se kyllä hyvät mahdollisuudet ampumisen harjoitteluun missä tahansa. Liittojen tuet
kalustohankintoihin toki hieman auttavat asiaa ja ne kannattaa
aina hankinnoissa hyödyntää.
Lukiolaisten turvakurssit vetävät edelleen hyvin osallistujia.
Näin saadaan nuoret hyvin mukaan tutustumaan maastotoimintaan ja reserviläisiin, joita kurssien kouluttajat pääasiassa ovat.
Hyvää tulevaa mahdollista jäsenkuntaa yhdistyksille, jotenkin
vaan into maanpuolustukseen olisi saatava heräteltyä armeijan
jälkeen uudestaan. Vieläkin nuoremmille eli peruskoululaisille
järjestettiin Tuusulassa puolustusvoimien esittelytilaisuus, jonka järjestelyihin osallistui myös merkittävä määrä reserviläisiä.
Nuoret ovat kiinnostuneita esitellyistä asioista ja kysymyksiä
riittää, hyvä että osaavia reserviläisiä ja tiestysti myös varusmiehiä oli riittävästi paikalla vastaamassa mieltä kaihertaviin
kysymyksiin. Hyvä uusi tapa tuoda maanpuolustusasioita nuoremman väen tietoisuuteen.
Hienoa, että moneen toiminnan esittelytapahtumaan riittää
väkeä yhdistyksistä, vielä toivottavasti enemmän myös nuorempaa reserviläiskaartia saataisiin tähän toimintaan mukaan.
Paljon nuoria jäseniä liittyy yhdistyksiin, toivottavasti heidät
saadaan vielä nykyistäkin paremmin osallistumaan aktiiviseen
toimintaan.
Kiitokset kaikille lehteen aineistoa tehneille ja hankkineille,
lehden teko sujuu mukavasti kun aineistoa on riittävästi ja se on
aineistopäivään mennessä käytettävissä. Tähän lehteen saatiin
taas muutama juttu ainakin tähän lehteen uusilta kirjoittajilta.
Todella hienoa, kirjoittakaa toiminnastanne. Muistutan vielä
ilmoitushankinnasta lehteen, hankkinut yhdistys saa 60% ilmoitushinnasta itselleen. Seuraava numero on sitten maanpuolustuspäivänumero, josta otetaan hieman normaalia suurempi
painos jaettavaksi MP-päivän yhteydessä.
Onnittelut 4.6. ylennetyille ja muillekin palkituille.
Hyvää kesää!
Timo Åkman
päätoimittaja
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Kolmossivu

M

e reserviupseerit olemme operaatioiden, ihmisten ja asioiden johtajia. Sanotaan, että
suomalaiset ovat asiakeskeisiä johtajia ja että
esimerkiksi Ruotsissa ihmisten johtamisella on
suurempi merkitys ja että se osataan paremmin
kuin Suomessa. Mitenkähän tuo lienee.
Nykyaikaisessa ajattelussa organisaation tärkein pääoma ovat
siihen kuuluvat ihmiset. Heidän yhteistyönsä ja halunsa antautua tehtävän suorittamiselle ratkaisevat pitkälti onnistumismahdollisuudet. On tiimejä, jotka eivät saa yhteistä ajatusta ja hyvää
suoritusta aikaan. On tiimejä, jotka etenevät yhdessä vaikka läpi
harmaan kiven. Mikä on joukkojen johtajan ja johtamisen osuus
tässä?
Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi seuraavilla tekijöillä on
merkitystä yhteishengen ja suorituskyvyn luonnissa:
Yksilön ja porukan arvostus. Käytännön suorituksesta valtaosan
suorittaa ”porukka”. Kunnia ja palaute on annettava sinne minne
se kuuluu eli edellä mainitulle ”porukalle”. Operaation suoritus vaikeuksineen ja vastoinkäymisineen on heidän sitkeytensä
tulosta. Suomalaisessa tyylissä johtaja osaa asettaa porukkansa
etusijalle ja isällisesti olla ylpeä siitä. Tämä näkyy arvostusta
huokuvana toimintana.
Informaatio. Jos et tiedä, et voi reagoida. Tämän vuoksi tiedottamisen on oltava mahdollisimman avointa. Ihminen motivoituu
tietäessään missä taistelussa on mukana: Mitä itse yritetään, mitä
muut yrittävät, mikä on tilanne, miten ns. menee.

se, että johtaja on niin ollaksensa.
Parempi kun mennään Koskelan
tyyliin. Se jättää porukalle tilaa
loistaa. Porukka myös arvostaa,
mikäli huomaa johtajansa olevan
heidän palveluksessaan, sopivin
osin. Johtaja voi tätä tehtävää suorittaa auttamalla tiiminsä jäsentä
konkreettisissa vaikeuksissa. Esimerkkinä siviilimaailmasta vaikkapa tiimiläisen kotiinauttaminen
tilanteessa jossa lentoliikenne
keskeytyi tulivuorten purkauksien
aiheuttaman lentokiellon vuoksi.
Parhaimmillaan hyvän johtamisen seurauksena tiimiin syntyy
positiivinen kierre, joka vahvistaa itseään. Tiimi kehittyy yhä yhtenäisemmäksi ja henki paremmaksi. Näin huipputiimit syntyvät.

UUSI AMPUMA-ASELAKI VALMISTEILLA
Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksensa uudeksi ampuma-aselaiksi. Lausuntojen
käsittelyn jälkeen maan
hallitus lähettää esityksensä eduskunnan käsiteltäväksi ja laki tullee
voimaan
loppuvuoden
aikana.

- Reserviläisliitto antoi luonnoksesta lausuntonsa ja vaikutamme
lakiehdotuksen edetessä edelleen
siihen, että mahdollisimman monella vastuullisella ampujalla ja
reserviläisellä olisi jatkossakin
mahdollisuus saada lupa harrastaa
kenttäkelpoisuutemme keskeistä taitoa., kertoo uusmaalaisille
maanpuolustajille erinomaisen tuttu mies, Ismo Nöjd, joka tätä nykyä
vaikuttaa Reserviläisliiton varapuheenjohtajana.

Vuosi jatkaa kiertoaan ja alamme olla kesälomien kynnyksellä.
Tätä juttua kirjoitettaessa kevään ensimmäinen lämmin jakso on
meneillään. Hienoa, että saamme tänä kesänä nauttia lämpimästä.
Kiitän Teitä tekemästänne työstä piirimme, reserviupseeriliiton
ja Isänmaan hyväksi ja toivotan mukavaa kesää!
Jaripekka Turtiainen
Puheenjohtaja

Vaatimaton johtajuus ja palveluksessa olo. Oman kokemukseni
mukaan yksi heikoimmista johtajan käyttäytymismalleista on

Lähitulevaisuudessa muutoksia Keski-Uudellamaalla

V

iisi kuukautta on kulunut piirin puheenjohtajan
tehtävässä, aika kulunut nopeasti perehtyminen tehtävään on hyvässä vauhdissa. Olen tässä lyhyessä
ajassa palauttanut mieleeni kuinka tärkeä piiri organisaationa on , piirihallituksessa on edustus jokaisesta piirin yhdistyksestä joten kentän ääni kuuluu tuoreena
viestinä eteenpäin Liittotasolle, puolustusvoimiin , sekä muihin
yhteistyötahoille.
Yhden luukun periaate toiminnan koordinoinnissa ja yhteydenpidossa yhteistyöorganisaatioihin on juuri se oikea ja selkeä
toimintatapa . Kuvani kokonaismaanpuolustuksesta ja varautumisesta on myös vähitellen avautumassa, teemme reservissä todella ansiokasta, ammattitaitoista, laaja-alaista sekä tarpeellista
työtä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jatkakaamme samaan
malliin.

Uudenmaan reserviläispiirin sekä upseeripiirin
työvaliokunnat kokoontuvat vielä ennen kesälomia
(21.5) yhteiskokoukseen
Vihtiin, esityslistalla on
monia asioita piiriin sekä
Oltermanniin
liittyen,
näistä lisää syystoimintakauden alussa.
Onnittelen lämpimästi 4.6.
ylennettyjä ja muita huomionosoituksen saaneita,
hyvää kesää kaikille!

Levottomuudet sekä sodat ympäri maailmaa eivät tunnu rauhoittuvan vaan pikemminkin laajenevan, Lähi-itä, Syyria,
Pohjois-Korea, Ukraina, Palestiina, Israel, lisääntyvä tyytymättömyys Venäjällä, Afrikassa jne. Terrori-iskut Euroopassa,
Yhdysvaltojen rooli sekä päätökset, Kiinan rooli, Japanin toimenpiteet jne. Tapahtumat huolestuttavat, mistä löytyisi se ratkaisu joka muuttaisi jälleen politiikan suunnan, jossa ratkaisut
haettaisiin neuvottelemalla eikä ”voimapolitiikalla”. Uskon ja
toivon että oikeat ratkaisut vielä löytyvät ja tilanne saadaan maailman laajuisesti rauhoittumaan.

Mats Fagerström
Uudenmaan reserviläispiiri Pj.

Haastetta riittää myös vapaaehtoisen maanpuolustuksessa, MPK:n lopullinen rooli tulevaisuudessa on vielä selvityksessä, tämä
tuleva ratkaisu tulee vaikuttamaan Uudenmaan alueellakin toimintaan. Miten, sen näemme myöhemmin. Iso muutos koskettaa Keski-Uudenmaan toimijoita jo lähitulevaisuudessa, MPK:n
Tuusulan varaston tavarat nimittäin siirretään kokonaisuudessaan Santahaminaan touko- kesäkuun aikana. Koulutuspaikka
säilyy, koulutuspäällikön toimisto myös, elämme siis muutosten
aikaa mutta Uudenmaan aktiivisen sekä osaavan reservin ja ennen kaikkea muutoksiin tottuneiden toimijoiden kanssa toiminta
saadaan jälleen uusiin uomiin.
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Reserviläiset ovat luonnollisesti arvioineet lain vaikutuksia ampumaharrastukseensa. Aluksi on syytä todeta,
että niihin henkilöihin, joilla
12.6.2017 oli toistaiseksi voimassa oleva lupa ja aseen yksilöintitiedot oli siihen mennessä ilmoitettu poliisille, laki
vaikuttaa vähemmän. Heidän
lupansa jatkuvat, eivätkä harrastuneisuuden osoittamista
laajentavat määräykset koske
heitä näiden aseiden osalta.
Direktiivi siirsi A-luokkaan
(kielletyt aseet) mm. sellaiset
itselataavat pitkät kertatuliaseet joissa on yli 10 patruunan sekä itselataavat lyhyet
kertatuliaseet joissa on yli 20
patruunan lipas. Lisäedellytys
on, että ase ampuu keskisytytteistä patruunaa. Suomen lainsäädännössä näitä aseita nimitetään erityisen vaarallisiksi
aseiksi (ERVA-aseet).
Kiellettyihin aseisiin voi kuitenkin edelleen myöntää lupia mm. urheilupoikkeaman
sekä kansallisen puolustuksen
poikkeaman (reserviläispoikkeama) perusteella.

31.3.

2/2018 15.5.

7.6.

3/2018 2.9.

2.10.

4/2018 15.11.

7.12.

Muitakin poikkeuslupaperusteita on. Reserviläispoikkeama
koskee vain pitkää ns. reserviläiskivääriä. Urheilupoikkeama koskee kaikkia eri lajeissa
käytettäviä aseita (mm. kiväärit, haulikot, pistoolit).
Jos sinulle riittää tuo enintään
10 patruunan lipas, saat luvan

kutakuinkin nykyiseen tapaan.
Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat mm. metsästys,
urheiluammunta ja -harrastus
sekä uutena käyttötarkoituksena myös ns. reserviläisammunta (vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus). Mitään
poikkeusperusteita ei vaadita.
Luotettavat selvitykset ja perustelut riittävät.
Työläämmäksi tilanne muuttuu, jos haluat ampua esimerkiksi puolustusvoimien
vakiokokoisella 30 patruunan
lippaalla. Urheilupoikkeama
antaa tähän mahdollisuuden,
jos olet ollut yhdistyksen jäsen
vähintään 12 kuukautta ja harjoitellut aktiivisesti tai osallistunut ampumakilpailuihin
lajissa, jossa tuollaista aseen
ja lippaan yhdistelmää käytetään, vähintään 2 vuotta ja saat
tästä asianmukaisen todistuksen. Lisäksi käyttötarkoituksena tulee olla nimenomaan
ampumaurheilu!

Urheilua vai 		
harrastusta?
Korostan tässä sitä, että lakiluonnoksessa on tehty merkittävä ero ampumaharrastuksen
ja ampumaurheilun välillä.
Ampumaharrastajat eivät voi
saada lupaa ERVA-aseisiin,
ainoastaan ampumaurheilijat
voivat sellaisen saada. Mikä
ero sitten on urheilulla ja harrastuksella? Lain perusteluissa todetaan, että urheilua on
kilpaurheilu. Harrastusta on
harjoittelu muuten kuin kilpailutarkoituksessa. Lakipykälässä edellytysten selvittämisestä toisaalta taas sanotaan,

että ”harjoittelee aktiivisesti
tai osallistuu ampumakilpailuihin”. Tiukka tulkinta tässä
asiassa saattaa johtaa siihen,
että vain ampumakilpailuihin osallistuville voidaan
myöntää lupa ERVA-aseisiin.
Lakiteksti perusteluineen on
mielestäni joka tapauksessa
tulkinnanvarainen. Kovin vähälle huomiolle on ero mielestäni jäänyt ampumaseurojen
piirissä. Direktiivin tekstissä
sanotaan ”harjoittelee aktiivisesti ampumakilpailuja varten
tai osallistuu niihin”.

Reserviläispoikkeama
Jos tarkoituksesi on hakea
lupaa tällä perusteella ns. reserviläiskivääriin yli 10 patruunan lippaalla, tulee sinun
osallistua
vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen ja siinä
nimenomaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen aktiivisesti
kahden vuoden ajan (varusmiespalveluksen suorittamisesta saa hieman hyvitystä)
tuolla asetyypillä sekä saada
MPK:n todistus asiasta ja ampumakokeen suorittamisesta.
Lisäksi Poliisihallitus, joka
luvan myöntää, pyytää sinusta
Puolustusvoimien lausunnon.
Puolustusvoimat voi antaa
puoltavan lausunnon luonnoksen tekstin mukaan henkilöstä, jolla on sodan ajan sijoitus tai suunniteltu sijoitus ja,
jolla Puolustusvoimat katsoo
olevan poikkeuksellisesti ja
yksittäistapauksessa tarve kyseeseen ampuma-aseeseen reservin ampumataidon ylläpitämiseksi. Lain perusteluissa
rajataan edelleen voimakkaasti Puolustusvoimien mahdol-

lisuutta antaa puoltavia lausuntoja. Lähinnä kyseeseen
tulisivat MPK:n kouluttajat
ja ammunnanjohtajat, taistelukoulutusyksiköihin tai maakuntajoukkoihin
sijoitetut,
ampumakouluttajiksi sijoitetut tai sijoitus, jossa edellytetään tavanomaista parempaa
ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Määritelmä on erittäin
kouluttajakeskeinen.
Lähtökohtana tulee olla, että
laki ja sen perustelut antavat
Puolustusvoimille laajemman
harkintavallan päättää, kuka
on kansallisen puolustuksen
näkökulmasta sellainen henkilö, jonka lupaa voidaan puoltaa, Puolustusvoimat on paras
asiantuntija tähän tehtävään.
Lisäksi termi ”suunniteltu sijoitus” on myös liian rajaava,
käyttäisin itse sanaa sijoittamiskelpoinen.

antaakin Suomelle valtuudet
itse päättää, miten lupien tarkastelu määrävälein järjestettäisiin. Suomessa on paljon
erilaisia rekistereitä metsästäjistä, urheiluampujista, -harrastajista ja reserviläisistä.
Osin harrastuksen jatkuminen
voitaisiin mielestäni selvittää
suoraan ao. rekisteristä (metsästyskortti, ampumaturva tai
lisenssi jne.). Edelleen erillisiä selvityksiä tulisi toimittaa
asekeräilijöiden tapaan vain
poliisin niitä erikseen pyytäessä. Toisaalta seuraamukset
unohduksista voivat yksittäistapauksissa olla kohtuuttomia.
Siksi mahdolliset seuraamukset tulisi säätää vain siinä tapauksessa, että luvanhaltija ei
kehotuksestakaan selvityksiä
toimita.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Lausunnolle lähetetty aineisto on lähes 200 sivun paketti,
joka sisältää monia yksityiskohtia, myös paljon asiaa asekeräilystä ja –kaupasta. Olen
edellä tuonut esille vain joitakin reserviläisiä kiinnostavia
seikkoja. Reserviläisliitto antoi luonnoksesta lausuntonsa
ja vaikutamme lakiehdotuksen edetessä edelleen siihen,
että mahdollisimman monella
vastuullisella ampujalla ja reserviläisellä olisi jatkossakin
mahdollisuus saada lupa harrastaa kenttäkelpoisuutemme
keskeistä taitoa.

Luonnoksessa esitetään laajennettavaksi velvollisuutta
osoittaa harrastuksen jatkuminen kaikkiin sellaisiin aseisiin, joiden toimintatapa on
itselataava kertatuli. Selvitys
olisi annettava toistaiseksi
voimassaoleviin lupiin viiden
vuoden välein. Tämä määräys koskee siis kaikkia ns.
puoliautomaattiaseita, kuten
haulikkoa, lintukivääriä, hirvikivääriä jne. Vanhoja lupia
tämä ei koske.
Voi vain kuvitella, millainen
selvitys- ja valvontaviidakko
tästä aikanaan tulee. Asekeräilijöiden osalta kuitenkin eh
dotetaan, että selvitys tulee
antaa vain, jos poliisi sitä
erikseen pyytää. Direktiivi

Lopuksi

ISMO NÖJD,
VARAPUHEENJOHTAJA
RESERVILÄISLIITTO

Naiset ovat
kiinnostuneita
maanpuolustuksesta
- Tänä vuonna naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on hakeutunut ennätyksellisesti yli 1 500 naista.
Naisten kohonnut kiinnostus
maanpuolustukseen näkyy
myös MPK:n toiminnassa.
Vuonna 2017 naisten määrä niin koulutettavina kuin
kouluttajina nousi, ja toimintaan osallistuneesta 52
000 henkilöstä noin 10 300
oli naisia, mikä oli kaikkien aikojen ennätys myös
MPK:n toiminnassa, kertoo
MPK:n
toiminnanjohtaja
Pertti Laatikainen
MPK:n koulutukseen osallistuvista naisista noin 3
000 on reserviläisiä ja loput
kokonaisturvallisuudesta ja
maanpuolustuksesta muuten
kiinnostuneita naisia. Muun
muassa MPK:n Hämeen
maanpuolustuspiirin
Kevät-Luonetti -harjoituksessa
järjestettävällä ”Intti tutuksi naisille” -koulutuksessa
vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutumista harkitsevat sekä sinne jo hakeutuneet täysi-ikäiset naiset
tutustuvat ja harjoittelevat
varusmiehen perustaitoja
niin maastossa kuin kasarmilla: esimerkkinä sulkeiset, turvallinen asekäsittely,
puolijoukkueteltassa majoittuminen ja maastoensiapu.
Tyypillisesti nuoret naiset
saavat ensikosketuksensa
kokonaisturvallisuuskoulutukseen ja MPK:n toimintaan hakeutuessaan koulun
kautta nuorten turvakurssille
tai myöhemmin muuhun toimintaan kuten Intti tutuksi
naisille -koulutukseen.

Reservi tärkeä
osa kyberpuolustusta
Puolustusvoimat tarvitsee
kyberpuolustuskyvyn kehittämiseen osaavia reserviläisiä. Reserviläisiä on
harjoitutettu muun muassa kevään Locked Shields
2018 -kyberpuolustusharjoituksessa.
Puolustusvoimat
asetti
harjoitukseen Suomen ja
Ruotsin yhteisen osaston
lisäksi pääosin reserviläisistä koostuvan kansallisen
harjoitusjoukon. Tiimissä
on myös puolustusvoimien yhteistyökumppaneiden
kyberosaajia
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kyberturvallisuuden
erikoiskurssin kautta.
Harjoitus tuki sekä puolustusvoimien, että kumppanien osaamisen kehittämistä. Mukana on Suomen
kyberturvallisuuden kärkiosaajia.
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Piiripäällikkö Petri Parviainen:

”Alueelliseen toimintaan satsataan”
MPK Etelä-Suomen
maanpuolustuspiirin
uusi piiripäällikkö
Petri Parviainen
kävi esittäytymässä
Uudenmaan MPK-aktiiveille Tuusulan
vanhalla Taistelukoululla toukokuun
loppupuolella.

Reserviläisliiton alkuvuoden jäsenkehitys maltillista
Jäsenyyttä hakevien määrät ovat laskeneet hieman
viime vuodesta. Liitto
kaavailee tehostettua somemarkkinointia ja kannustaa jäseniä, yhdistyksiä ja piirejä aktiiviseen
jäsenhankintaan. Kuluvan
vuoden aikana Reserviläisliiton jäsenyyttä on
hakenut 908 henkilöä kun
viime vuonna vastaavalla
aikavälillä hakemuksia
oli tullut viidennes enemmän.
Jos tahti jatkuu samanlaisena,
päästään liittyneissä vuoden
lopulla noin 2.600 hengen
tasolla. Tämä turvaa jäsenkasvun mutta jää kauas viime
vuoden, lähes 3.200 liittyneen
tasosta. Toiminnanjohtaja Olli
Nyberg korostaa aktiivisen
markkinoinnin ja näkyvyyden
merkitystä jäsenkasvun mahdollistajina.
– Emme ole tänä vuonna vielä
toteuttaneet kohdennettua somemarkkinointia emmekä toisaalta saaneet isoja näkyvyyksiä mediassa. Tarkoituksemme
on mm. tämän kaltaisilla keinoilla päästä paremmin esille
toimintavuoden edetessä.
Viime vuonna nuoriin miehiin
ja naisiin kohdennettu somemarkkinointi mahdollisti määrällisen kasvun lisäksi myös
sen, että liittyneiden keski-ikä
oli 38 vuotta kun se koko jäsenistön osalta on 51 vuotta.
Tämä kehityssuunta on tärkeää, koska Puolustusvoimien
sodan ajan tehtäviin sijoitetuista reserviläisistä vain harva
on tänä päivänä yli 40-vuotias.
Liiton markkinoinnin lisäksi
jäsenten, yhdistysten ja piirien jäsenhankintatyö on tärkeää pitää hyvässä vireessä.
– Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärään suhteutettuna liittyneiden määrän tulisi olla yli
viisi prosenttia vuodessa. Vasta kun sadan hengen yhdistys
saa kuudennen uuden jäsenensä, tulee vuosittainen jäsenhä-

vikki ylitettyä ja jäsenmäärä
kasvaa, kuvailee Olli Nyberg
jäsenkasvuyhtälöä.
Liitto myös palkitsee jäsenkasvusta. Jos piirin jäsenmäärä kasvaa yli 5 prosenttia
vuodessa,
kuukausittaisen
piirituen lisäksi maksetaan
suoriteperusteista piiritukea
1000 euroa ja jos piirin uusien jäsenten osuus kokonaisjäsenmäärästä ylittää vuoden
lopulla kahdeksan prosenttia,
maksetaan tämän päälle 1500
euroa. Lisäksi käytössä on jäsenhankintakilpailu, jossa aktiivisille jäsenhankkijoille on
luvassa mm. lahjakortteja.
äsenhankintaan.

Reserviläisaktiivisuus ja
siviiliosaaminen avaavat tietä täydennyskursseille
Puolustusvoimien miehistöstä
aliupseeriksi ja aliupseerista
upseeriksi -kurssit kouluttavat
omien alojensa erityisosaajille
poikkeusolojen tehtävää vastaavat johtamistaidot. Reserviläinen saa kohdallaan parhaimman tiedon lähimmästä
Puolustusvoimien aluetoimistosta.Oppilaat kursseille valitsee Maavoimien esikunta.
Valinnoissa
huomioidaan
kaikkien puolustushaarojen
sekä rajavartiolaitoksen tarpeet. Ratkaisevaa valinnoissa
on se, että puolustusvoimilla
on tarve kouluttaa ja kouluttamisen jälkeen sijoittaa henkilö
reservin aliupseerin tai reservin upseerin tehtävään.
Yleensä reserviläinen, joka
osallistuu aktiivisesti kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin
harjoituksiin, etenee vastuullisempiin tehtäviin. Reserviläiselle hakeutuminen Puolustusvoimien täydennyskursseille
tulee usein ajankohtaiseksi silloin, jos poikkeusolojen sijoitus on jo tehty tai yhteistyössä
aluetoimiston kanssa pitkälle
suunniteltu, mutta tehtävää
vastaavaa sotilasarvoa ei ole.
Usein taustalla on myös se,

että poikkeusolojen sijoitus ja
reserviläisen siviiliosaaminen
tukevat toisiaan.
Tyypillistä tapausta voi edustaa esimerkiksi logistiikkainsinöörin koulutuksen omaava
aktiivireserviläinen, jota kaavaillaan logistiikkaupseerin
tehtäviin, mutta joka on reservin kersantti. Tällöin reserviläisen tulisi olla yhteydessä
omaan
Puolustusvoimien
aluetoimistoonsa, joka ohjaa
eteenpäin asiassa ja mahdollisesti aikanaan esittää häntä
kurssille. Valinnoissa huomioidaan kaikkien puolustushaarojen sekä rajavartiolaitoksen
tarpeet. Ratkaisevaa valinnoissa on se, että puolustusvoimilla on tarve kouluttaa
ja kouluttamisen jälkeen sijoittaa henkilö reservin aliupseerin tai reservin upseerin
tehtävään. Oppilaat kursseille
valitsee Maavoimien esikunta.
Kurssit täydentävät ja vahvistavat oppilaiden osaamista
ryhmän ja joukkueen johtamisessa komppanian osana.
Kurssit eivät kuitenkaan tuota tavanomaisia ryhmän- tai
joukkueenjohtajia vaan antavat erikoisosaajille tehtävää vastaavat johtamistaidot.
Kursseja järjestetään sotilasarvon mukaan vuorovuosin
ja kursseille hakeutuminen
on tehtävä ajoissa. Seuraava
aliupseerista upseeriksi -kurssi järjestetään syksyllä 2019 ja
haku sille jatkuu tämän vuoden syyskuun loppuun saakka.
Seuraava miehistöstä aliupseeriksi -kurssi järjestetään
vuonna 2020 ja haku avautuu
ensi vuonna.
Kohdallasi soveltuvaa lisätietoa saat parhaiten lähimmästä
Puolustusvoimien aluetoimistosta http://puolustusvoimat.
fi/aluetoimistot/asiakaspalvelu
Kannattaa myös tutustua
http://puolustusvoimat.fi/web/
reservilaiselle/reservin-taydennyskurssit
http://ruotuvaki.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/reserviupsee-

riksi-reservissa

Juhlapuhujapyynnöt
liittoon ajoissa
Liitto asettaa mielellään henkilön juhlapuhujaksi yhdistysten ja piirien tasavuosijuhliin.
Muistattehan välittää juhlapuhujapyynnöt liittoon ajoissa,
jotta asiaan ehditään varautua.
Pyynnöt liittoon toimisto@reservilaisliitto.fi

Prosenttiammuntakilpailun tuloksia
vuodelta 2017
Reserviläisliiton viime vuoden prosenttiammuntakilpailun voitti Lapin Reserviläispiiri, jonka sai 50 prosenttia
jäsenistöstään ampumaan vähintään yhden kymmenen laukauksen ampumasuoritteen.
Seuraavana kisassa olivat Etelä-Häme 41 ja Etelä-Pohjanmaa 35 prosentin tuloksillaan.
Yhdistyksistä Alakemijoki,
Harjavalta, Pertunmaa ja Rovaniemi jakoivat ykköspaikan
100 prosentin tuloksellaan.
Seuraavilla sijoilla olivat Peräseinäjoki 90 ja Liperi 90
prosentin tuloksillaan. Reserviläisliitto onnittelee voittajia.
Reserviläisliiton kokonaistulos oli 18,4 prosenttia mikä oli
aiempia vuosia hiukan huonompi tulos mutta selkeästi
parempi kuin Suomen Reserviupseeriliitolla. Tulokset perustuvat yhdistysten tekemiin
ilmoituksiin. Kuluvan vuoden
prosenttiammuntakilpailu on
parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on selvä voitto liittojen
välisessä kilpailussa.

Mikä on prosenttiammunta?
Prosenttiammunta on RUL:n,
RES:n ja RESUL:n järjestämä
kilpailu, jonka tarkoituksena
on ampumaharrastuksen kohottaminen ja järjestötoiminnan aktivoiminen kerhoissa
ja yhdistyksissä. Ammunnas-

sa kilpailevat vuosittain RES
ja RUL sekä liitoittain että
myös sisäisesti yhdistysten ja
kerhojen kesken suurimmasta
prosentuaalisesta osanotosta
jäsenmäärään nähden reserviläis- ja kouluammunnoissa.
Prosenttiammunnan käytännön järjestelyt liittotasolla
hoitaa RESUL. Kerho- ja yhdistystasolla vastuussa järjestämisestä on puheenjohtaja.
Prosenttiammunta kannattaa
järjestää myös jonkin näyttävän tapahtuman yhteydessä,
jolloin jäsenet on helppo saada paikalle.
Prosenttiammunta on yhdistyksille poikkeuksellisen
helppo toimintamuoto. Riittää
kun yhdistysten jäsenten tekemistä ampumasuorituksista
pidetään kirjaa ja hyväksytyn
ampumasuorituksen tehneiden jäsenten lukumäärä ilmoitetaan toimintalomakkeessa.
Ammunnan voi suorittaa
myös ekoaseella. Voittaja on
se, jonka jäsenistöstä suurin
prosenttiosuus käy vuoden
aikana ampumassa vähintään
yhden kerran. Kilpailutuloksiin lasketaan mukaan kaikki
vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset.

Kokonaisturvallisuusmessut Lahdessa syyskuussa
Kokonaisturvallisuusmessut
järjestetään Lahdessa 8.–9.9.
Reserviläisliitto on mukana
messuilla ja jäsenillä on mahdollisuus saada liiton kautta
vapaalippuja messuille. Vapaalippujen tilaamisesta tiedotetaan lisää myöhemmin.
Messumateriaali tilataan verkkokaupasta
Reserviläisliitto
ylläpitää
monipuolista messu- ja esittelymateriaalia sekä erilaista
esite- ja muuta painomateriaalia, joita yhdistykset ja piirit voivat tilata veloituksetta
käyttöönsä. Materiaali tilataan

nykyisin Kopio Niini Oy:n ylläpitämästä, nettikauppatyyppisestä järjestelmästä. Toimitusaika on noin viikko.

Kenttäkaupasta järjestöja muita tuotteita
Paljon Reserviläisliiton erilaisia jäsen- ja järjestötuotteita
on saatavissa liiton nettikaupasta. Kenttäkauppa-nimellä
kulkevasta nettikaupasta voi
ostaa myös reserviläispuukon
yksittäiskappaleita.

Reserviläisliiton
toimistolle puhelinaika
Jotta toimistohenkilöstölle jäisi aikaa muihinkin tehtäviin,
kokeilemme
puhelinaikaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että he vastaavat kello
10-14 välisenä aikana puhelimeen ja muina aikoina soittaja
saa seuraavanlaisen tiedotteen:
Olet soittanut Reserviläisliiton
toimistoon. Toukokuun alusta
alkaen vastaamme puheluihin
vain kello 10 ja 14 välisenä
aikana arkipäivisin. Tiesithän,
että omia jäsenasioitasi voit
hoitaa myös oman liittosi internet-sivuilla kirjautumalla
eAsiointi-palveluun jäsennumerollasi. Tämän numeron
löydät esimerkiksi jäsenmaksulaskustasi ja jäsenkortistasi.
Voit myös lähettää meille sähköpostia, johon vastaamme
kahden arkipäivän kuluessa.
Kiitos soitostasi.
Työajankäyttöä on käsitelty
liiton valiokunnassa ja päätös
siirtymisestä puhelinaikaan
tehtiin valiokunnassa.

Auditorio Koivikkoon kokoontunut runsaan 20 paikallisen aktiivin joukko kuunteli kiinnostuneena Petrin
näkemyksiä alueen tilanteesta,
toimintavuodesta 2018 ja ensi
vuodesta.
Alueellinen toiminta, neljän
eri Uudenmaan alueella toimivan maakuntakomppanian
ja nimenomaan alueelle suunnatun koulutuksen nostaminen
ajankohtaisiksi aiheiksi tuntui
ilahduttavan yleisöä.
Komentaja evp. Parviainen,
joka Oppimis- ja kuvapalveluyksikön johtajana Tuusulassa
toimiessaan näki myös reserviläisten johtamia ja kouluttamia harjoituksia, on mielissään näkemästään,
- Olin positiivisesti hämmästynyt alueen toimijoiden osaamisesta ja iloisella asenteella,
hymyssä suin tehdystä työstä.
Myös koulutusosaaminen on
korkealla tasolla, Petri kehaisee.
MPK:n rooli on osin vielä epäselvä, kun pähkäillään, mikä
tai mitkä organisaatiot antaisivat jatkossa sotilaallisia valmiuksia antavaa koulutusta.
Uudellamaalla tämä osaaminen on todistettu, ja MPK:ssa
ollaan varauduttu myös siihen,
että puolustusvoimat saattaa
jo ensi vuonna pyytää lisää
sen puolen koulutusta. Myös
Porvoon ja Tuusulan alueen
toimi- ja varastotiloissa tapahtuvat mahdolliset muutokset
tulevat vaikuttamaan tuleviin
vuosiin.
- Erityisesti Porvoon-Loviisan suunnalla, Lohjalla ja
Raaseporissa
kaivattaisiin
omalla alueella tapahtuvaa
toimintaa takavuosien pienen
notkahduksen jälkeen. Maakuntakomppanioiden rekrytointia tullaan tehostamaan
paikallisilla informaatio- ja
sitouttamistapahtumilla. Tämä

MPK Etelä-Suomen toiminnan avainluvut ilmenevät oheisista kaavioista.

Toukokuun lopun informaatiotilaisuudessa Tuusulassa piiripäällikkö esittäytyi ja kertoi kenttäväelle kuluvasta
toimintavuodesta 2018 ja ensi vuoden suunnitelmista.

Komentaja Petri Parkkinen toimi
Oppimis- ja kuvapalveluyksikön
johtajana Tuusulassa ennen siirtymistään piiripäälliköksi.

tapahtuu vain paikallista toimintaa lisäämällä, suuntailee
piiripäällikkö.
- Ampumatoiminta ja ampumaurheilu ovat reserviläisille
koulutettavista asioista tärkeimpien listalla. Itäpuolella
Loviisan ampumaratojen käyttöä tullaan tehostamaan, lännessä taas Syndalenin. Santahaminan radoille ei oikein sovi
ampumaan nykyolosuhteissa,
joten ratkaisut tulee hakea
muualta.
Uusia avauksia tullaan kokeilemaan myös uusien MPK:n
rekrytointien kautta. Valmiusja turvallisuuspäällikkö Olli
Parkkinen tulee syväluotaa-

maan paikallisten maakuntakomppanioiden
toimintaa
aivan kenttätasolla, ja liikuntaupseeri Harry Sainio tulee
jalkautumaan paikallisiin tapahtumiin.
- Ei sen kuntoharrastuksen ole
aina pakko olla sitä pelkkää
lihaskuntotestiä tai cooperia,
Parviainen arvelee.
Pääkaupunkiseudun
erikoisuus on metroverkosto, ja sinne ollaan rakentamassa jatkoa
sotilaallisen uransa loppupäässä oleville reserviläisille.
- Yhdessä HKL:n kanssa ollaan rakennettu VSS-järjestelmän osa, jossa reserviläiset
vastaavat metroverkoston eri-

Lauantaina 19.5 Lopen ampumaurheilukeskuksessa
tuusulalaiset harjoittelivat taas. Ykkösampumaupseerimme Mikko Sipposen johdolla oli koottu erilaisiin ja
erityisiin ampumistilanteisiin kolme rataa. Kokeneet
ja vähemmän kokeneet pääsivät taas harjoittelemaan,
kukin taitotasonsa mukaan. Opastusta ja koulutusta
oli tarjolla. Tapahtuman erikoisuutena voidaan pitää
poikkeuksellisen monipuolista kalustoa, cal.22 itselataavasta kivääristä ja 9mm pistolista mustaruutiaseeseen. Toimintaa kehitetään joten ”pysykää kuulolla”.

laisesta käytöstä poikkeusoloissa. Metrotunnelit ja osa
–asemista toimii myös väestönsuojelutiloina tarpeen vaatiessa. VSS-toiminta niissä
vaatii erikoisosaamista, johon
tarve kouluttaa useita satoja
reserviläisiä.
Missään tapauksessa MPK ei
tule sanelemaan kuitenkaan,
mitä tai millaista koulutusta
alueella tullaan järjestämään.
Olli Parkkinen tulee kyselemään kentän aktiiveilta, millaisia toiveita tai tarpeita milläkin alueella on ja toimintaa
ja koulutusta suunnataan sen
mukaan.
- MPK on kuitenkin alueel-

listen
jäsenjärjestöjensä
yhteenliittymä ja palveluorganisaatio, joka luo mahdollisuuksia toteuttaa sellaista
toimintaa, kuin alueella tarvitaan tai halutaan, linjaa
Petri Parkkinen MPK:n roolia suhteessa kenttäväkeen.
Uusi piiripäällikkö asuu Helsingin Toukolassa. Petrin
perheeseen kuuluu vaimo ja
neljä lasta: kolme tyttöä ja
yksi poika. Lisäksi perheeseen kuuluu kaksi havannankoiraa. Petrin harrastuksia
ovat golf, museoajoneuvot ja
yhdistystoiminta. (AK)

Reserviläisliiton ampumataitopäivä 2018, Hyvinkään reserviyhdistysten viikkoammunnat alkoivat 8.5.2018.
Useiden vuosien ajan Hyvinkäällä on tiistai-iltana järjestetty 150m ammunta, viime vuosina siihen on lisätty myös
muita lajeja. HyRES osallistui samalla Reserviläisliiton ampumataitopäivä 2018 tapahtumaan. Virallinen AT-päivä
oli lauantaina 5.5.2018, mutta ratasäännon takia Hyvinkää siirsi osallistumisen ampumakauden aloitukseen. Tarjolla oli 150m reserviläiskivääriammunta, 25m palveluspistooliammunta ja SRA-treeniä. Tapahtumaan osallistui 37
henkilöä.
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Osallistujaennätys
Loviisan
Brandensteinmarssilla

Tapahtumapäivänä paikalla oli perinteisesti mukana myös Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen myyntipiste, jonka sotilaskotiauto toimi 100. juhlavuoden kunniaksi kaupungin parhaalla edustuspaikalla ”pop-up myymälänä”
Loviisan Raatihuoneen edessä sijaitsevalla torilla.
Loviisan Brandenstein-marssilla koettiin ilahduttavasti yleisöennätys - marssittavia matkoja oli kaksi; joko 25 tai 40 kilometriä.

Marssi suoritettiin Puolustusvoimien sääntöjen mukaisesti ”PAK-marssina” ja sen onnistuneesta suorituksesta Puolustusvoimat myöntää 1 rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden.
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Sotilaskotityötä sadan vuoden ajan
Sotilaskotityö alkoi Suomessa 100– vuotta sitten.
Tähän vaikuttivat jääkäreiden kokemukset Saksassa ja toisaalta Pohjoismaissa käynnistynyt
sotilaskotiaate.
Ruotsissa Nuorten Miesten
Kristillinen yhdistys, NMKY,
oli vahvasti mukana perustamassa sotilaskoteja. Ei ollutkaan ihme, että Suomessa
ensimmäisen
sotilaskodin
perusti Helsingin NMKY,
joka aloitti toimintansa saksalaisten pyynnöstä. Saksalaiset
olivat nousseet maihin Suomessa liittyäkseen valkoisten
puolelle. Saksalaiset jäivät
Suomeen vielä vuodeksi ja
tarvitsivat sotilaille sotilaskotia, johon Saksassa oli totuttu.
Samanaikaisesti perustettiin
sotilaskoteja varuskuntakaupunkeihin. Toimittiin huoneistoissa kaupungin keskustassa,
lähinnä tilapäisissä tiloissa,
jotka pyrittiin saamaan ilmaiseksi tai vuokrattua edullisesti. Useissa sotilaskodeissa
oli miehiä johtotehtävissä.
Vaikka toimintatavat olivat
erilaiset eri puolilla Suomea,
sotilaskotiaate yhdisti kaikkia. Perusajatuksena oli, että
sotapoikia ei jaotella poliittisen taustan mukaan ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, tavoitteena oli vahvistaa
juuri itsenäistyneen Suomen
kansan yhtenäisyyttä. Itsenäisyyden alkuvaiheessa armeijassa opetettiin varusmiehiä
lukemaan ja kirjoittamaan.

Järvenpään ja Tuusulan 950 koululaista tutustumassa puolustusvoimien, poliisin ja pelastuslaitoksen
toimintaan. Paikalla myös Tuusulan Sotilaskoti, joka jakoi jokaiselle
koululaiselle munkin ja mehun.

Sotilaskodeille lankesi tässä
vaiheessa luonnostaan kansanvalistajan rooli.
Vuosien varrella syntyi monia
sotilaskodille tunnusomaisia
asioita esim. sotilaskotimunkkien paisto aloitettiin 1930–luvulla. Jokainen armeijan käynyt tai sotilaskodissa vieraillut
on maistanut perinteisellä reseptillä tehdyt munkit. Myös
sodat vuosina 1939– 1944
muuttivat sotilaskotien ja sotilaskotisisarien
toimintaa.
Syyskuussa 1939 Sotilaskotiliittoon kuului 40 sotilaskotiyhdistystä, 137 sotilaskotia ja
noin 4 000 jäsentä. Sotilaskotisisaret olivat mukana rintamalla ja sairaalajunissa, sisaret
seurasivat sotilaita.

Sotilaskoti 1921 Perkjärven leirillä

Tuusulan sotilaskoti

Huhtikuun 7. päivänä tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta
saksalaisen Osasto Brandensteinin maihinnousuun
itäiselle Uudellemaalle Loviisaan.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjesti kyseisenä lauantaina näyttävän ja mittavan kenttäkelpoisuustapahtuman, jonka
aloituspaikkana toimi Loviisan kaupungin keskusta ja erityisesti
siellä sijaitseva 7.4.1918 maihinnousun ja kaupungin vapautumisen kunniaksi tänäkin päivänä eversti Otto von Brandensteinin nimeä kantavan kadun laidalle pystytetty ”Vapaudenpatsas”.
- Tapahtumamme järjestettiin tänä vuonna jo kuudennen
kerran. Tahdoimme saksalaisten maihinnousun 100-vuotispäivän kunniaksi tuoda tapahtuman kaikkien kaupunkilaisten nähtäville suoraan kaupungin sydämeen, sille samalle
paikalle missä saksalaisten voitokas saapuminen tapahtui
päivälleen ja jopa tunnilleen sata vuotta aiemmin, marssin johtajana toimiva yliluutnantti Jarkko Törmänen kertoo.

Tuusulan sotilaskodin ensimmäinen toimipiste varuskunnan sairaalassa

Brandenstein-marssille osallistui tänä juhlavuonna ennätysmäärä reserviläisiä itäiseltä Uudeltamaalta ja lähiseuduilta.
Marssittavia matkoja oli kaksi - 25 kilometriä ja 40 kilometriä - jonka pituuden marssija sai itse valita. Kuten aiempinakin
vuosina, marssi suoritettiin Puolustusvoimien sääntöjen mukaisesti ”PAK-marssina” ja sen onnistuneesta suorituksesta
Puolustusvoimat myöntää 1 rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden, sekä merkinnän aluetoimistojen omaan rekisteriin asevelvollisen vuosittaisen kenttäkelpoisuusmarssin suorituksesta.

18.01.2018

KILPAILUKALENTERI 2018
Kilpailu

Lisäksi myös Loviisanseudun Reserviläiset ry pystyttivät torille
oman esittely- ja myyntipisteensä, jossa mm. hernekeiton myynti
kävi hyvin kaupaksi keväisen aurinkoisena lauantaipäivänä. (JT)
Kaupungin vapautumisen kunniaksi tänäkin päivänä eversti Otto von
Brandensteinin nimeä kantavan kadun laidalle pystytetty ”Vapaudenpatsas” ( vas.)

Yliluutnantti ( evp ) Jarkko Törmänen piti marssijoille yhteispuhuttelun
ennen lähtöä ja sen jälkeen eversti von Brandensteinin muistopatsaalla
muistitti vielä itsenäisen Suomen perinteistä.
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Ampumahiihto
Talvijotos
Pistooliampumahiihto
Reserviläispilkki
Ilma-aseet
Häyhä TA-kilpailu
Ampumasuunnistus
Perinneaseet
Res.frisbeegolf
Reserviläisammunnat
Falling plates
Reserviläisgolf
SRA-ampumamestaruus
Reservin amp. mest .kilpailu
Pistooliampumajuoksu
Perinnease Pystykorva
Syysjotos
Kivääri 300m
Maastokilpailu

Piiri/Liitto

Paikkakunta

Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Häme
Pirkanmaa
Uusimaa
TA-Kilta
Uusimaa
Päijät-Häme
Uusimaa
Suur-Savo
Suur-Savo
Pohjois-Savo
Kymenlaakso
Lappi
Etel-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Häme
Kymenlaakso
Keski-Suomi

Suonenjoki
Joensuu
Parola
Lempäälä
Mäntsälä
Rovajärvi
Kärkölä
Hollola
Vihti
Mikkeli
Mikkeli
Tervo
Pahkajärvi
Rovaniemi
Isokyrö
Hiukkavaara
Hätilä
Hollola
Jyväskylä

Tukeva j-os.
KAIPR

JPR

KARPR

PSPR

Ajankohta

Vastuuhenkilö

17.-18.02.
24.-25.2.
3.3.
10.3.
17.-18.3.
20.-22.04.
28.4.
19.-20.5.
9.6.
7.7.
7.7.
14.7.
11.-12.8.
17.-19.8.
26.8.
1.9.
14.-16.9.
29.9.
6.10.

Tero Turpeinen
Pertti Saarelainen
Raimo Siren
Mika Vanhanen
Toni Karlsson
Ville Vähäpassi
Jarmo Sulopuisto
Marko Patrakka
Ville Kotamäki
Pirkka Juntunen
Pirkka Juntunen
Vesa Hanhijoki
Matti Kariniemi
Tero Hyttinen
Juhani Arkkola
Sakari Ranta
Ilpo Heporauta
Sakari Ahola
Harri Mehto

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä. Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät liiton nettisivuilta

R E S E R V I L ÄI S U R H E I L U L I I T T O
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen
tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä

YHTEYSTIEDOT
DÖBELNINKATU 2, 00260 HELSINKI

L I I T O N J ÄS E N E T
Reserviläisliitto (RES)
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)

Tuusulan sotilaskoti oli ensimmäinen maaseudulle perustettu sotilaskoti. Sotilaskodin
ensimmäiset tilat olivat tykistövaruskunnan sairaalassa.
Yhdistyksen perustava kokous
pidettiin Kirkonkylän pappilassa 28. tammikuuta 1919.
Sotilaskoti avattiin saman
vuoden huhtikuussa neljän
huoneen ja keittiön huoneistossa. Varuskunta lupasi sotilaskotiin valon, lämmön sekä
työapua.
Yhdistyksen
ensimmäinen
puheenjohtaja oli rovasti Uno
Wegelius. Yhteistyö seurakunnan kanssa oli aluksi kiinteää. Toiminnan vakiinnuttua
sotilaskotityöstä vastaamaan
perustettiin Tuusulan Sotilaskotiyhdistys 2.4. 1921. Sääntöihin kirjattiin yhdistyksen
tarkoitukseksi sotilaskodin ylläpitäminen Tuusulassa ja toimiminen sotilaiden henkiseksi
hyväksi.
Kuitenkin jo keväällä 1921
toiminta laajeni Perkjärven
leirille Karjalan kannakselle,
koska tykkimiehet viettivät
kesät Perkjärven ampumakentällä ja sotilaskoti seurasi
perässä. Vuonna 1926 valtio
rakennutti sinne kiinteän sotilaskodin ja tarjosi sen kesän
ajaksi tuusulalaisille. Talvella

toimittiin Tuusulassa ja kesällä Perkjärvellä aina vuoteen
1935, jolloin Tuusulan sotilaskoti myi kaluston Viipurin sotilaskodille keskittyen Tuusulan toiminnan kehittämiseen.
Vuonna 1934 Kenttätykistörykmentti 1 siirrettiin 15 vuoden jälkeen pois Tuusulasta
ja tilalle tuli osia Valkoisesta
Kaartista. Tämä muutos vaikutti positiivisesti sotilaskodin
toimintaan.
Keväällä 1939 vietettiin yhdistyksen 20-vuotisjuhlia kansainvälisen tilanteen kiristyessä. Kaarti poistui Hyrylästä
syksyllä ja lokakuun alussa
tilalle tulivat reserviläiset.
Sodan aikana kokoonnuttiin
sotilaskotiin talkoisiin valmistamaan paketteja rintamalle
lähetettäväksi. Ruuhka-ajaksi
avattiin toimipiste myös Nummenkylään.
Sodan jälkeen Tuusulaan majoitettiin jalkaväkipataljoona
ja kenttätykistöpatteristo. Kun
jalkaväkijoukko siirtyi Santahaminaan ja patteristo Niinisaloon, tuli tilalle vuonna 1957
Helsingin Ilmatorjunta-rykmentti Santahaminasta.
Sotilaskotiyhdistys toimi aktiivisesti saadakseen itselleen
ajanmukaiset ja toiminalle tarkoitukseen sopivat tilat. Maapuolustushenkiset tuusulalaiset osallistuivat lahjoituksin
kalustohankintoihin. Uusi uljas koti otettiin käyttöön 1960.
Näissä uusissa tiloissa kehitettiin toimintaa palvelemaan
sotapoikia parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 1961
vuosikertomuksessa todettiin
seuraavaa: ”Yhdistyksen 43.
toimintavuosi on kulunut suotuisissa merkeissä. Pojat ovat
ahkerasti käyneet sotilaskodissa, jonka viihtyvyyteen on jatkuvasti kiinnitetty huomiota.
Kerhohuoneeseen on hankittu
uusi kodikas kalusto ja tarjoilusaliin televisio. Työn helpottamiseksi on hankittu uusia koneita. Sotilaskodissa on
vallinnut altis työnilo ja reipas
henki. Kulunut vuosi on omiaan kannustamaan sotilaskotiyhdistyksen jäseniä jatkuvasti

toimintaan
sotilaskotimme
hyväksi.”
Tuusulan sotilaskotiyhdistys
on toiminut monella tavalla
ja monessa paikassa kuluneen
lähes sadan vuoden aikana.
Yhdistyksellä on ollut varsinainen sotilaskoti, kanttiineja
ja toimintaa sairaalassa. On
osallistuttu sotaharjoituksiin
ja moniin, moniin erilaisiin
tapahtumiin. Sotilaskotisisaret, jotka muodostivat ja muodostavat myös tänä päivänä
merkittävän vapaaehtoisten
joukon, johtavat ja hoitavat
sotilaskotia kuin omaa kotiaan
”tarkan markan taktiikalla”.
Toimintaympäristö koki mullistuksen vuonna 2006, kaikki
muuttui kerralla. Ilmatorjuntarykmentti muutti Parolaan
ja kasarmialueen sotilaskäyttö loppui. Puolustusvoimat
keskittivät toimintaansa ja
lopettivat varuskuntia. Kun alkuhämmennyksestä selvittiin,
lähdettiin kartoittamaan uusia
toimintamahdollisuuksia.
Tuusulan sotilaskotisisaret jatkavat toimintaansa nk. III luokan sotilaskotiyhdistyksenä,
toimintaa ilman sotapoikia,
Puolustusvoimien kurssikeskuksessa eli entisellä Taistelukoululla. Vaikka toiminta
on nykyisin pienimuotoisempaa, perusajatus on edelleen
sama; sotilaskodin ylläpitäminen Tuusulassa ja toimiminen
edelleen sotilaiden hyväksi.

Sotilaskotijärjestö
tänään
Sotilaskotijärjestö muodostaa
maan vanhimman, yhtäjaksoisesti vapaaehtoista maanpuolustustyötä tehneen järjestön.
Tällä hetkellä yhdistyksiä
on 37 ja Raja- sekä Rannikkosotilaskotiyhdistysten paikallisosastoja 23. Lisäksi
sotilaskotiperinnettä
vaalii
Sotilaskotiperinneyhdistys.
Vihreitä sisaria ja veljiä on
yhteensä 5 000. Vapaaehtoistyötä tehdään vuodessa keskimäärin 200 000 tuntia.
Järjestön perustehtävä tänä
päivänä:
- varusmiesten ja reserviläisten hyvinvointi.
- Tukea varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia
- Varmistaa sotilaskotiyhdistysten toimintaedellytykset,
elinvoimaisuus ja järjestön
maanpuolustusvalmius
- Tukea jäsenten ja henkilöstön hyvinvointia
- Edistää vapaaehtoisjärjestönä maanpuolustushenkeä ja
-valmiutta
Jatkamme työtä hymyllä ja sydämellä.
RITVA OHMEROLUOMA,

TUUSULAN SOTILASKOTIYHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJA
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Tämän vuoden kilpailun yhteydessä käytiin
myös reserviupseereiden
pohjoismainen maastomestaruuskilpailu. Voitto
kilpailussa tuli Suomeen
ja toiseksi sijoittui Norja.
Keliolosuhteet olivat koko
kisan ajan jäätävän rankat.
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Hiekkakuopalla piti ase purkaa, koota, lipas lipastaa, etsiä oma maalitaulu ja ampua.

Kilpailun perusteet
Joukkueet etenevät ennalta
annetun aikataulun mukaisesti
annetun reitin. Pisteistä 29%
muodostui reitin aikataulun
mukaisesta
kiertämisestä,
19% ammuntatehtävistä, 10%
tiedustelutehtävästä ja 42%
muista rastitehtävistä. Lähtö perjantai-iltana ja maaliin
tulo lauantai-iltapäivänä noin
20 tunnin päässä lähdöstä.
Lähdössä annetussa joukkuekohtaisessa aikataulussa on
rastipisteiden koordinaatit ja
tehtävärastit otsikkotasolla.
Tehtävärastit ovat aina olleet
toiminnallisia rasteja, niin
nytkin. Kirjoitusvälineitä ei
tehtävien suorittamiseen tarvita. Kilpailuun kuuluu myös
tiedustelutehtävä.
Tehtävärasteille tulo on 10 minuutin
välein +-5 minuuttia. Arvostelussa pisteet ovat virhepisteitä,
joten 0 pistettä on paras suoritus. Vastatoimintajoukot ovat
maastossa estämässä joukkueiden etenemistä, kiinni jäämisestä joukkueelle annetaan
virhepisteitä. Vastatoiminnalle
ei kerrottu tehtävärastien tarkkoja pisteitä, vaan paljon rastipisteitä, joista suurimmassa
osassa ei ollut mitään toimintaa. Uutta tällä kertaa oli myös
joukkueille annetut GPS- seurantalaitteet, joiden avulla
kilpailun johto pystyi seuraamaan joukkueiden etenemistä.
Näin pystyttiin ilmoittamaan
rastihenkilöille myöhässä lahestyvistä partioista ja saatiin
kaikki joukkueet suorittamaan
tehtävät.

Tehtävänä oli koota 4 asetta silmät peitettyinä partion johtajan opastuksen mukaan.
SRA-tuomarikurssi 10-13.3.2018:
Hyvinkäällä järjestettiin 1011.3.2018 Sovelletun Reserviläisammunnan tuomarikurssi. Kurssilla käytiin läpi SRA:n säännöt
ja niiden tulkinta sekä tuomarin
toiminta rastilla kirjallisena ja
käytännön harjoitteluna. Pääkouluttajana toimi Isto Hyyryläinen ja
osallistujia oli Hyvinkään, Mäntsälän, Porvoon ja Kirkkonummen
reserviläisyhdistyksistä.

Järes2018 kisan voitto taas Suomeen ja Kuopioon
vä apu henkilöinä tiedustelutehtävän rakentamiseen ja
miehittämiseen, Hyvinkään
Reserviläisten puolelta löytyi
yhteyshenkilö padasjokelaisiin. MPK:n ensiaputaitoisista
saatiin mukaan ensiapurastin
suunnittelu ja toteutus. Reserviupseeriliiton kautta saatiin
kiväärit ja pistoolit lainaksi
sekä kivääriammunnoissa tarvittavat panokset. Lisäksi seurantalaitteet tulivat RUL:ilta.
Virolaisten officerina toiminut
henkilö osallistui aktiivisesti
kilpailun huoltotehtäviin mm
juomaveden kuljetukseen rastipisteille.

Kilpailun ammunnat
Kilpailu alkoi kilpailukokouksen jälkeen kivääriammunnalla. Matkan 50 metriä tarkoituksena ampua 5 laukausta
seisten, polvelta ja makuulta,
aikaa 20 sekuntia. Maalitauluna A4 sivu. Suurin osa ampujista pääsi makuuasentoon
asti. Paras osumamäärä oli 25,
joten jokunen laukaus ei ollut
tavoittanut maaliaan tai edes
lähtenyt aseesta. Pienen rastikierroksen jälkeen oli vuorossa pistooliammunta pimeässä.
Ampumamatka oli lyhyt, ampujien piti itse valaista taulunsa. Suorituksen lähtö oli 150
metrin kiväärikatoksessa, kuten myös maali. Varusteet mukana juostavaa tuli siis lähes
300 metriä. Arvostelussa merkitystä oli osumilla ja ajalla.
Lauantaina valoisalla oli sitten
vielä ammunta, jossa alkuperäisen suunnitelman mukaan
piti olla reipasvauhtinen siirtymä ampumapaikalle ja heti
suorituksen aloitus. Muutettiin
kuitenkin tuo siirtymä normaaliksi kävelyosuudeksi ja
suoritus alkamaan vasta ampumapaikalla. Ei otettu riskejä
väsyneiden ja kovassa rasituksessa olveien kilpailijoiden
kanssa. Itse tehtävässä ase piti
purkaa ja koota, useiden maalitaulujen joukosta etsiä oma
taulu ja aikaa vastaan koko
suoritus tehdä.

Ensiapurastilla todellisen näköisesti maskeeratut ja toimineet uhrit.

Luonnonvoimat vastaan
Keli oli äärettömän rankka,
lunta maastossa monessa
paikassa noin 20 senttiä ja
suurimman osan yöstä ja aamusta satoi melko rankasti
vettä. Osa ojista oli muuttunut
pieniksi joiksi ja muutama
kilpailija sai jo alkumatkasta
kastelua itsensä myös jokeen
pulahtamalla. Kaikkien joukkueiden eteneminen ei ollut

aivan aikataulun mukaista,
joten kilpailun johto päätti
yhden tehtävärastin peruutuksesta aamusta. Reitin pituus
ei muuttunut, mutta yksi suorituspaikka vähemmän mahdollisti joukkueiden saapumisen kohtuuajassa maaliin.
Ensimmäisellä maastorastilla
aiemmin merkattu evakuointireitti jouduttiin muuttamaan
reviiritietoisen metson otettua
alueen haltuunsa.

Yhteistyötahot
Puolustusvoimat myönsi luvan pimeäammunnoille monen vuoden tauon jälkeen,
näin saatiin mukaan mahdollisimman erilaisia ammuntoja. Maaston ampumapaikalle
maanomistajalta luvan saaminen onnistui taas helposti.
Tänä vuonna kuitenkin ensimmäisen kerran kilpailun historiassa yhdelle alueelle ei saatu
maanomistajan lupaa. Joskus

aiemmin luvan saaneet eivät
olleet käyttäytyneet asiallisesti ja olivatpa olleet lähellä
sytyttää oikein kunnon metsäpalonkin. Tänäkin vuonna
maanomistajat antoivat lupia
ja tulevat jopa rastimiehiksi.
Mäntsälän upseerit ovat aina
valmiina auttamaan kun tarvetta on, tiiviin vastatoimintayön jälkeen heillä löytyi
vielä voimaa tehtävärastin
vetämiseen. Padasjoen Reserviläisiltä saatiin merkittä-

Pohjois-Uudenmaan SRA-CUP Toista kertaa järjestettävä CUP kilpailu
sarja käynnistyi Hyvinkäällä 8.4.2018. Sovelletun Reserviläisammunnan
kilpailussa ammuttiin 4 rastia kiväärillä ja pistoolilla ja siihen osallistui
40 henkilöä viidestä eri yhdistyksestä. Joukkuekilpailun Cup pisteet
menivät seuraavasti: Mäntsälä 975 / 100%, Hyvinkää 870 / 89%, Nurmijärvi
845 / 87%, Riihimäki 837 / 86%, Järvenpää 622 / 64%. Toisen osakilpailun
järjestää alustavasti heinäkuussa Nurmijärvi.
Partioden johtajat tarkkaavaisina kilpailukokouksessa.

järjestäjien ajatukset heti kisan jälkeen olivat että ei enää
koskaan. Saunan ja levon
jälkeen ajatukset kuitenkin
jo käännyivät seuraavan kisan suunnitteluun. Rankkoja
kelejä on ollut aiemminkin,
mutta ei koskaan näin kovaa.
Todella kova suoritus kaikilta
kilpailuun osallistuneilta, niin
kilpailijoilta kuin järjestäjiltäkin.

Yhteenveto

Lopputulokset

Ennakoituakin kovemmat keliolosuhteet yllättivät myös
järjestäjät. Katoksia eikä aina
edes sateenvarjoja ei rastimiehillä ollut, rastimiesten
täyttämien arvostelulomakkeiden voisi ilmaista joissain
kohdin olleen kosteahkoja.
Muutaman tunnin kuivatuksen jälkeen niistä kuitenkin
pystyi selvittämään tuloksen.
Vain yksi joukkue jätti kisan
kesken, pari joukkuetta kulkivat sovelletun reitin. Pääosin
rastitehtäviin kilpailijat olivat
tyytyväisiä, toiminnallisuus
rasteilla kiinnostaa. Juomaveden täydennyspistettä toivottiin kilpailjoiden puolelta, toki
huomioiden kilpailun luonne,
esimerkiksi johonkin rastipiste, joka olisi pelkästään juomavettä varten. Tiedustelualue
osoittautui liian laajaksi ja
siihen varattu aika olisi voinut
olla pidempikin, toki muistettava, että pari joukkuetta löysi tarkoitetut kohteet ja saivat
tehtyä melko hyvän tiedusteluraportin.
Kilpailijoiden kuten myös

1. PARTIO, Kuopio
kapt Ville Miskala, ylil Harri Nylund, ylil Pekka Väätäinen, vänr
Jari Paija
2. TAKORU
ylil Antti Laalahti, ltn Erkka Rinne,
ltn Lauri Metsovuori, ltn Stefan
Plomp

3. NROF GUNNERSIDE, Norja
Jens Tore Aakre, Tor Egil Fjalestad, Joakim Barnevik, Brage Skui
4. KUOPION RESUPS, Kuopio
5. VIHMA, Kuopio
6. TEAM HIIDENSISSIT
7. HARJU MALEV2, Viro
8. RYHMÄ HAU
9. HARJU MALEV1, Viro
PIRKANMAA Keskeytti

Uudenmaan Reserviläispiirin
kevätkokouksessa Hyvinkäällä
12.4.2018 palkittiin Järvenpään
Reserviläiset ry kahdella kiertopalkinnolla vuoden 2017 toiminnasta.
Pekka Lenkkerin maljalla, aktiivisin
yhdistys 2017 vapaaehtoisessa
maanpuolustuskoulutuksessa.
Laivatykki, jäsenhankintakilpailupalkinto, eniten jäseniä toimintavuonna 2017 hankkinut yhdistys.

Kesäyön marssille
Tuusulaan!
Kesäyön marssi järjestetään
taas perinteisesti Tuusulassa
9.6. 2018 . Kesäyön marssi
on kävelytapahtuma, joka
on
tarkoitettu
kaikille
kunnostaan
huolehtiville.
Tervetuloa
marssille
nauttimaan
Tuusulan
kauniista maisemista!
Marssimatkat
ja
-maksut Reitit kulkevat
Tuusulanjärveä mukaillen
Tuusulan ja Järvenpään
alueella. Marsseille voi
ilmoittautua MPK:n sivuilla:
• 10 000 metrin pikamarssi
reserviläisille: 10k m/10 e
• 10 km marssi siviileille 10
km/10 e
• 34 km:n marssi 35 e
• 48 km:n reitti 50 e

Osallistumismaksuun
sisältyy:

Lisätietoja Tuusulan
Kesäyön marssista:

• vakuutus

Koulutuspäällikkö Aki
Mäkirinta aki.makirinta@
mpk.fi

• huoltopisteiden juomat ja
muu tarjoilu
• kangasmerkki
• maalissa keittoateria, leipä
ja juoma
• peseytymismahdollisuus
Joukkueet: Kaikkien
marssien joukkueet
voi ilmoittaa erikseen
sähköpostilla: aki.
makirinta@mpk.fi •
Joukkueet 10-15 henkilöä, 1
marssija ilmaiseksi
• Joukkueet 16-20 henkilöä,
2 marssijaa ilmaiseksi

Kuva: Kaisa Nikkilä
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Turvakurssit valtasivat huhtikuussa Taistelukoulun alueen
Sata lukiolaista oppi arjen selviytymistaitoja MPK:n kursseilla
Lauantaina, 14. huhtikuuta oli vanhalla Taistelukoulun alueella Tuusulassa odottelun tuntua.
Ensimmäiset innokkaat
lukiolaiset saapuvat Järvenpään lukiosta jo aamuseitsemästä alkaen. Joku
oli liikkeellä polkupyörällä, toiset mopolla tai prätkällä, osa saapui isän tai
äidin kyyditsemänä.
- Kyllä, vähän jännittää, vastasivat kurssilaiset liikennettä
ohjaavalle harjoituksen johtajalle.
Järvenpään jälkeen saapuivat
vielä Tuusulan, Karkkilan,
ja Askolan lukiolaiset. Kurssienjohtajina toimivat joko
omat opettajat, Askolasta Esa
Honkaniemi, Karkkilasta Jussi
Aholainen sekä Jari Malinen
ja Järvenpään osastoa johti
MPK:n veteraanikouluttaja,
kapteeni ( res ) Keijo Kylmälä
ja Tuusulaa yhtä rutinoitunut
yliluutnantti ( res ) Hannu Hämäläinen.
- Rehtorihan tänne lähti itse,
vaikka ”reksin vapaana” tätä
viikonloppua esiteltiin, naureskeli Esa Honkaniemi kurssilaistensa keskellä.
- Mikäpä tänne oli lähtiessä,
ja kun kerran lähdettiin, niin
nukutaan myös teltassa eikä
sisämajoituksessa, myhäilivät
Karkkilan lukion Jussi sekä
Jari.
Kurssilaisten
varustamisen
suoritti kurssin vääpeli, alikersantti ( res ) Jyrki Lahti apunaan Elina Sarin, Tuija Tanner
sekä Lea Laukkanen, Naisten
Valmiusliiton NASTA-harjoitusten veteraani Lea Laukkanen.
Lauantaina tehtiin ensimmäisellä rastilla retkikeittolaite Trangiaan tulet Hannu
Laineen opastuksella. Keijo
Kylmälä opetti retkikirveen
käyttöä ja pilkkeiden tekoa,
samoin kamiinan oikeaoppista
sytyttämistä ja lataamista, öljylampun käyttöä sekä toimimista kipinävartiossa. Tuskin
kukaan seuraavan yön kipinämikoista kuitenkaan käytti perinteistä kipinätuolia, eli kahta
päällekkäin asetettua halkoa
istuimenaan kamiinan ääressä.
Vänrikki ( res ) Tuomas Hauvala puolestaan puukon oikeata ja turvallista käyttöä.
Aamupäivän rastien jälkeen
tutustuttiin Hannele Hartosen
ja Marjukka Mikkolan emännöimään KEMU- eli kenttämuonituskurssiin, joka oli
harvinaisen suurella joukolla,
kaikkiaan 14 hengen porukalla
opettelemassa ja kertaamassa
suuren joukon muonittamista
kenttäolosuhteissa.
Lauantain iltapäivä jatkui ruokailun jälkeen Elina Sarinin ja
Lea Laukkasen toteuttamalla
henkilön etsiminen maastosta – rastilla, jossa Elina opasti
maastossa liikkumista etsintämudostelmassa ja Lea stunttasi maalinaisena eksynyttä ja
hypotermiaan mennyttä henkilöä, jolle paikalle saapuneiden lukiolaisten tuli järjestää
ensiapua ja nouto turvallisiin
olosuhteisiin.
Itsepuolustusrastia piti Taistelukoulun liikuntahallissa, joka
muuten lienee koko Suomen

Hannu Laine opetti retkikeittimen
turvallista käyttöä.

jos sitä nyt alkaa uudestaan
sytyttää, kaikki heräävät siihen kolinaan. - Ulkona on helpompi olla kun aurinko alkaa
jo nousta ja täällä voi liikkua
lämpimikseen.
Kaikissa teltoissa ei koettu
yhtä karua yötä, ja on myönnettävä, eli keli olikin melko
raikas. Huvittavaa oli, että
kun väijymies kiersi majoitusalueella yöllä, ja varmisti,
että kipinämikko on valveilla
ja toimessaan, niin kaikkien
telttojen kohdalla se joko toteutui yli odotusten tai sitten ei
lainkaan.
- Hyvää huomenta, kipinä,
väijymies tervehtii telttakuntaa teltan ulkopuolelta.
- Hyvää huomenta, vastataan
teltassa, ja asia kunnossa ja
väijykierros jatkuu seuraavan
teltan luo.
- Hyvää huomenta, kipinä.
Ei kuulu mitään, kovaa kuorsausta sen sijaan vastaukseksi.
- Hyvää huomenta, kipinä,
väijymies toistaa, nyt jo joltisestikin kovemmalla äänellä.
Kuuluu kahinaa, mutinaa, ja
joku nukkuvassa teltassa herää.
- Hyvää … Huomenta, kuuluu
kolmesta eri pisteestä teltasta.

Turvakurssilaiset valmistautuvat kadonneen etsintään alkupuhuttelussa,

Lipunnoston kautta
rastikoulutukseen

Jukka Nieminen ( oik. ) opetti hätäpaarien rakentamisen ja niillä kuljettamisen.

puolijoukkuetelttoja kiristettiin ja suoristettiin ja kamiinojen kannet alkoivat kalista
ensimmäisten sytytysyritysten
myötä. Teltassa nukkuville oli
jaettu kipinälistat, ja kurssien
johtajat suorittivat alueella
läpi yön kestävän pariväijyn
– oltiinhan sentään varsin liki
Hyrylän keskustaa, josta ei
haluttu kutsumattomia vieraita
alueelle.
Pelottiko sitten kylmä teltta vai
haluttiinko seurustella samanikäisten kanssa raittiissa yöilmassa, jäi epäselväksi, mutta
vielä aamuyön puolella majoitusalueella näkyi keskenään
seurustelevia tai lämpimik-

seen jumppaavia kurssilaisia.
Illalla toki ehdittiin tutustua
Tuusulan sotilaskotiin, jota
pitivät auki Hannele Lindstén
ja Elina Sarin. Kahvit, suklaat,
munkit ja korvapuustit täydensivät makkarailtapalan.
Harjoituksen johtaja, joka oli
ottanut varhaisaamun väijyvuoron neljästä kuuteen, hämmästyi, kun aamuvarhain oli
jo osa nimeltä mainitsemattoman lukion kurssilaista ulkona
kävelemässä tai lämmittelemässä.
- Miksi ette mene telttaan
nukkumaan, onhan tässä vielä
aikaa?
- Kamiina on sammunut, ja

Tuomas Kilpiniemi veti itsepuolustusrastin.

ensimmäinen täysikokoinen
sisäliikuntasali, yliluutnantti ( res ) Tuomas Kilpiniemi
apunaan korpraali ( res ) Kari
Paananen.
Hätäensiapurastilla kouluttivat Jukka Nieminen sekä Heli
Laaksonen, joka on oikeastikin ammatiltaan sairaanhoitaja. Jukan ja Helin opastuksella
kaikki tutustuivat NATOon,
joka tässä tapauksessa ei kuitenkaan ollut sotilasliittouma,
vaan oikeaoppinen kylkiasento, jossa varmistetaan, ettei
makaava henkilö ole vaarassa
tukehtua.

Hyytävä yö teltoissa
Lauantaisen iltasaunan jälkeen, jonka aikana monet
rohkeat jopa pulahtivat uimaan vielä osin jääpeitteessä
olevaan Tuusulanjärveen, seurasi iltamakkara ja –nuotio.
KEMU-kurssin Pekka Valkonen ja Jari Nurmi järjestivät
makkararastin tavallista runsaammissa merkeissä: nyt oli
perinteisen nuotio- tai grilliskördärin lisäksi tarjolla jopa
höyrymakkaraa, joka näyttikin olevan monelle mieluisa
vaihtoehto.
Jännittävin vaihe alkoi, kun

Loukkaantuneen oikea käsittely hätäensiavussa tuli tutuksi.

Sunnuntaiaamu valkeni viileänä, kun loputkin kurssilaiset
heräsivät kello seitsemän. Aamupalan jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen lipunnostoon.
Lipun nostajina toimivat vietnamilainen Nguyen ”Duga”
Dung sekä eestiläinen Rebeka
Lepp.
Kapteeni Keijo oli koonnut
kurssilaisilta ajatuksia siitä,
mitä itsenäinen Suome merkitsi kurssilaisille.
- Itsenäinen, turvallinen maa,
jossa ihmiset ovat tasa-arvoisia … Hyvä ilmasto, puhdas
vesi ja ruoka … Veteraanien
vapaaksi lunastama maa, tilaisuudessa itsekin liikuttunut
kelpo kapteeni luetteli palautelapuissa ilmaistuja ajatuksia, jotka toistuivat paperista
toiseen, vaikka työ oli tehty
itsenäisesti.
- Ja katsokaapa, eräs teistä
piirsi ihan ulkomuistista, vapaalla kädellä myös Suomen
vaakunan, kapteeni esitteli
lipunnostojoukolle todella komeata kuvaa, jossa ärjyvä leijona heilutti miekkaa käyrän
sapelin päällä tasapainoillen.
Sunnuntaina aikaa jäi mukavasti aamupalan jälkeen, ja
niinpä majoitteet purettiin iltapäivän palautusta varten jo
aamutuimaan.
Rasteilla olivat aiheina hätälaavun pystytys ja erilaisten
tilapäismajoitteiden pystytys.
Rastin hoitivat asiantuntevasti
luutnatti ( res ) JiiPee Peukunen ja Lea Laukkanen.
Asiantuntemus oli varmoissa
käsissä, sillä molemmat olivat
rakentaneet elämänsä ensimmäisen laavun perjantai-iltana
saatuaan rastinakinharjoituksen johtajalta hivenen yllätyksenä.
Kestopeitteestä, riu´uista ja
naruista kyhättiin toinen toistaan komeampia tekeleitä,
jotka suojasivat harjoi-

Laavu syntyikin lukiolaisilta näppärästi, kun opettajina olivat kokeneet ammattilaiset ;-)

tusskenaariossa mainittua ,
jalkansa liikuntakyvyttömäksi
telonutta virtuaaliretkeilijää.
Laavun lisäksi oli tulenteko
maastossa, jossa Tuomas Hauvala opasti oikeaoppisen ristikkonuotion rakentamiseen,
puiden pilkkomiseen joko
puukolla tai kirveellä sekä
syttytarpeiden, eli käpyjen
tai kuivien kuusen alaoksien
hakemiseen maastosta. Lisäpontimena tulentekorastilla
oli edellisillalta yli jääneet
grillimakkarat, jotka näyttivät
tekevän hyvin kauppansa.
Muudan poikakolmikko ei
saanut tekelettään syttymään
millään, näyttivät käyttävän
märkiä sammaleita sytykkeinä, ja äimistynyt harjoituksen
johtaja kastoi niiltä sijoin ryhmän uudella nimellä ”Hypotermiaksi”.
Myös hätäpaarien tekoa opeteltiin ja harjoiteltiin, ja rastikoulutuksen antoivat kurssin
”kätilöpari” Heli ja Jukka, jotka edellispäivänä olivat opastaneet hätäensiavun saloihin.
- Eikö nyt ketään pienempää
muka saa tähän paareille, hätäili yksikin, varsin rotevan
kokoinen kurssilainen, jota
neljä tyttöä huomattavasti pienempää taivutteli huovasta ja
rautatangoista kasatulle kantopedille puoliväkisin.
- Ja nousee kolmannella – yksi
– kaksi – kolme, tomerin tyttäristä komensi, ja niin kauhusta
jäykkää, selällään makaavaa
potilasta vietiin pitkin pajuk-

Hannu Hämäläinen taustalla seuraa silmä kovana,kun JiiPee Peukunen ja Lea opastavat laavun
rakentamisessa.

va palata kotiin, sillä monastikaan ei tuliaisina ole ollut
muuta kuin hyvä mieli ja uupumus lyhyiksi jääneistä yöunista.
Kokonaisuutena
arvioiden
kurssit sujuivat yli odotusten. Ikävänä yllätyksenä tuli
se, ettei yksikään lähialueen
VPK-palokunnista
päässyt
tällä kerralla antamaan ensisammutuskoulutusta, joka on
perinteisesti kuulunut turvakurssien ohjelmaan. Samalle
viikonlopulle sattuneet vpk:laisten omat taitokisat estivät
tämän osion toteuttamisen.
Niiden tilalle oli kuitenkin
helppoa improvisoida muita
rastikoulutuksia, kiitos innokkaan ja osaavan kouluttajajoukon, joista monetkin lähtivät
ensin itse vallan ensimmäistä
kertaa kokeilemaan jo perjantaina illalla aivan uutta koulutusaihetta ja vetivät sen sitten
lauantaina ja sunnuntaina tyylikkäästi lukiolaisille.

Tytöt pesivät pojat nuotionteossa ...

Ellu Sarin hääri, paitsi sotilaskotiemäntänä, myös maastoetsinnän
kouluttajana.

Kapteeni Keijo Kylmälä opetti kirveen turvallista ja tehokasta käyttöä ...

kopeltoa juoksuvauhdilla.
Päiväruoan jälkeen siirryttiin
henkilökohtaisten
varusteiden palautukseen.
Kurssivääpeli Jyrkin ja
osaavien apulaisten hämmästykseksi yhtään varusesinettä ei ollut hävinnyt.
- Yhdet housut olivat menneet rikki, siinä kaikki
tappiot, summasi Jyrki
tyytyväisenä ripeästi menneeseen purkamiseen.
- Hetken jo luulin, että
olimme saaneet yhden ylimääräisen kirveen teräsuojan, mutta myöhemmin selvisikin, että se oli itsekseen
ja salamyhkäisesti vaeltanut

Ensiapukaksikko Jukka ja Heli hymyilivät sunnuntaina tyytyväisinä.
Ketään ei tarvinnut paikata.

... Ja kappas! Halko pienenee melkein kuin ammattilaiselta.

-

KEMU-kurssin puunpilkkomispaikalta turvakurssilaisten
majoitusalueelle muutaman
sadan metrin päähän.
- Eli luvut täsmäsivät kaikilla
momenteilla.
Harjoituksen johtaja piti kurssilaisille, heidän johtajilleen ja
kaikille kouluttajille kiittävän
päätöspuheen. Vuosien varrella on nähty kaikenlaisia kursseja, mutta tämänkertainen
porukka oli aktiivisin, innokkain ja osaavin. Se muistettiin
toki mainita.
Johtaja hämmentyi itsekin,
kun tutut paikallistoimijat
lahjoittivat MPK Etelä-Suomen standaarin kiitokseksi
menneistä yhteisistä harjoitusvuosista ja aivan nurkan
takana olevia 60-vuotispäiviä
muistaen. Kapteeni Kylmälä
piti miehekkään ja liikuttavan
luovutuspuheen.
Standaari kädessä oli muka-

TEKSTI JA KUVAT:
ANTTI KAURANNE

Valvojien väijylistakin laadittiin ja
toteutettiin ilon kautta :D
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”Huoltoa tarvitaan aina”

Kainuun prikaatissa varusmiespalveluksena
suorittanut ja pioneerina
reserviin siirtynyt Matias
Quiroz, 20, hääri mukana
osaavassa joukossa Tuusulan KEMU-kurssilla.

KEMU-kurssi oli peräti 14 hengen vahvuinen. Matias Quiroz oli ensimmäistä kertaa mukana, ja kokemus oli palkitseva.

Ei asia ollut aivan noinkaan.
Reserviläispioneeria on siunattu rotevalla varrella, ja
kun huollonkin varusteet ja
elintarvikelaatikot tuppaavat
olemaan isokokoisia, voimakas keho näytti olevan omiaan
kanto- ja siirtohommissa, kun
hentoisemmat naiset tekivät
mielellään tilaa kaverille, jolle
isotkaan esineet eivät tuottaneet päänvaivaa.

Viikonvaihteen ruokalista oli
tuttua maanpuolustustavaraa:
pastaa, keittoa ja muuta energiaa antavaa ja täyttävää ruokaa, sillä pitkät päivät ulkoilmassa vaativat lisäravintoa
tavalliseen opiskelu- tai konttoripäivään verrattuna.
- No meillä piti olla broilerikeittoa, mutta siitä tulikin
muhennosta, Matias naurahtaa
viikonvaihteen
maistuvinta

Kipinäkone-Heidi oli tyytyväinen
turvakurssin antiin
Järvenpään
lukion
aikuislinjalla opiskeleva Heidi Björnman,
17, oli tyytyväinen
turvakurssiviikonlopun antiin.

- Kurssikuvaus oli mielenkiintoinen, siksi tänne oli helppoa
lähteä mukaan.
Koska Heidin unelma-ammattina on pienestä tytöstä lähtien
poliisin työ, krouvimpikin
elämä maasto-olosuhteissa ei
vierasta.
- Ensi keväänä sinne olisi taas
haku, Heidi haikailee miettiessään naisten vapaaehtoista
varusmiespalvelusta,
jonka
suorittamisesta olisi poliisikouluun pyrkiessä suurta etua.
Myös palveluspaikka olisi jo
katsottuna varusmiespalvelusta varten.
- Sodankylään! Ai miksikö?
No, arktinen sodankäynti kiinnostaa, Björnman perustelee
kaukaista ja kylmänsorttista
palveluspaikkavalintaansa.
Heidiä kiinnostaa kaiken
muun ohella erityisesti ajaminen. Myös varusmiespalveluksessa kuljettajan hommat kiinnostaisivat. ”Siviilissä” oma
prätkäkin on jo katsottuna.
- Honda Varadero! Ja talvisin,
kun ei voi prätkällä ajaa, ajan
moottorikelkalla.
Menevä nuori nainen siis,
tämä neiti.
- Viikonloppu on ollut monipuolinen, riittävästi ja hyvin
kiinnostavaa on ollut tarjolla.
Paarit- ja ensiapurastit olivat
ehkä
mielenkiintoisimmat,
niillä pääsi tekemään itse paljon.
Viikonlopun
järjestelyistä
Heidillä jäi kyllä hieman toi-

Paitsi kipinä-Mikkona toimimista, onnistui Heidiltä myös hätäensiavun
antaminen.

vomisen varaa.
- Saattoi olla isoja ryhmiä.
Olisi ollut hyvä, jos kaikki
olisivat päässeet kokeilemaan.
- No, innokkaimmat ainakin
pääsi. Ja ruoka, se oli tosi hyvää ja täällä syötiin paljon.
Heidi pyörittelee
hieman
niskojaan juttuhetken aikana.
Kävikö kylmä yöviima puhaltamaan teltan liepeen alta
niskoihin?
- No ehkä vähän sekin, mutta
saattaa olla, että tämä on vain
väsymystä.
Eikö teltassa sitten uni maistunut, jännititkö ehkä?
- Ei se sitä ole, vaan siitä ehkä,
että nukuin viime yönä vain
kaksi tuntia?
Kuinka ihmeessä niin vähän,
haastattelija ihmettelee.
- No kun toiset eivät heränneet
kipinään. Yritin kyllä herätellä
ja töniäkin niitä, mutta eivät
ne vain heränneet. Niinpä olin
sitten itse neljä ja puoli tuntia
kipinässä. Pitihän se jonkun
tehdä, ettei kamiina sammuisi,
neiti Björnman hymähtää.
Neljän ja puolen tunnin kipi-

nä, yksin ja sydänyöllä?
Luoja varjele, millainen kipinäkone tästä naisesta tuleekaan.
Sodankylän Jääkäriprikaati ei
vielä tiedä, mitä se tulee aikanaan saamaan, kun alokas H.
Björnman ilmoittautuu palvelukseen … (AK)
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Pohjoisen tyttö Marjukka
Mikkola lähti etelään ja
päätyi ruoka-Martaksi ja
MPK:n KEMU-kursseille

Pioneeri Matias Quiroz siirtyi huoltohommiin

Nuori mies huoltohommissa
on harvinainen ja kiitettävä
näky, ja Matiaksella olikin selkeä peruste kokeilulle.
- Aluksi kyllä hiukan mietitytti. Mutta sitten ymmärsin, että
huoltoahan tarvitaan aina ja
joka paikassa. Ja halusin päästä mukaan MPK:n hommiin,
joten ilmoittauduin tänne.
Myös Matiaksen kaverit olivat
hiukan kuittailleet ennakolta
nuoren maanpuolustajan päätöksestä lähteä mukaan huoltohommiin, mutta kokemus
viikonlopun harjoituksesta oli
nuorukaiselle tyydyttävä.
- Väkeä on ollut kurssilla paljon mukana, mutta ei liikaa.
Olen saanut tehdä vuorollani kaikkia hommia ja olen
oppinut paljon uutta, Matias
kehaisee kurssin toteutusta ja
työnjakoa.
- Saattaa olla, että tiskasin kuitenkin eniten koko porukasta?

Oltermanni

- Huoltoa tarvitaan aina, tuumii Matias.

ruokaelämystä.
- En tiedä, kuka sinne currya
lisäsi niin paljon, mutta ruoka
näytti asiakkaille kelpaavan.
Monet tulivat santsaamaankin,
ja sehän on paras kiitos muonittajille, kun ruoka maistuu.
Komennus huoltohommiin oli
palkitseva, ja Quirozilla olikin

jo seuraava etappi valmiina.
- Kesäyön marssi 9.6. on suuri tapahtuma. Sinne haluaisin
päästä mukaan, mikäli se vain
töiden puolesta järjestyy.
Nuorukaisella on terävä näkemys huollon roolista ja oikea
asenne MPK-laiseen toimintaan. Myös MPK:n Tuusulan

koulutuspaikan päällikkö Aki
Mäkirinta oli pannut Matiaksen hakemuksen merkille mielihyvällä.
- Tänne vaan, hommia kyllä
riittää ja kaikkea kannattaa kokeilla. Nimenomaan huollossa
on tarvetta ja tilaa uusille toimijoille. (AK)

Järvenpään lukion opiskelija Ville Muhojoki
osallistui
kavereineen
lukiolaisten turvakursseihin Tuusulassa. Sunnuntaiaamuna, aamiaistaan
viimeistellessään, Villellä
oli selkeä näky omasta tulevaisuudestaan.

Ville
Muhojoki
haluaa
kadettikouluun
- Lukion jälkeen menen varusmiespalvelukseen.
Joko
erikoisrajajääkäri- tai laskuvarjojääkärikoulutus kiinnostaisivat. Siksi, koska ne ovat
erilaisia ja vaativampia kuin
monen muun osaston tarjoama koulutus. Kutsunnat ovat
syksyllä, ja siellä ajattelin
ilmoittautua hakemaan molempiin paikkoihin, jos se on
mahdollista.
Mikä sitten ajaa nuorta miestä
noinkin vaativaan paikkaan
suorittamaan
asevelvollisuuttaan, kun helpompiakin
paikkoja olisi tarjolla, ja jopa
likempänä nykyistä kotipaikkaa?
- Olen päättänyt pyrkiä kadettikouluun, ja siksi haluan
ottaa tuntumaa rankempaan
vaihtoehtoon, Ville sanaili
sämpyläänsä haukaten.
Järvenpään lukiolaisista osa
saapui turvakurssille, Ville
kuitenkin ainoana omalta luokaltaan.

Villellä on selkeä näky tulevaisuudestaan: joko LJK:n tai erikoisrajajääkärikoulutuksen kautta Kadettikouluun.

- Helmikuun puolivälissä tuli
tieto, että tällainen kurssi olisi
mahdollista suorittaa. Ilmoittauduin oitis mukaan.
Viikonlopun anti oli Muhojoen mielestä antoisa. Myöskään parasta koulutusjaksoa ei
tarvinnut kauaa miettiä.
- Kokonaisuus on ollut antoisa, ihan mukava viikonloppu
tämä oli.
- Kaikki rastit olivat kyllä tarpeellisia ja mielenkiintoisia.
Kouluttajat osasivat asiansa ja
opettivat hyvin. Ja paras rasti
oli itsepuolustusrasti, jonka
veti Tuomas Kilpiniemi. Kaveri opetti hyvin, kaikki pääsivät tekemään. Mutta on kyllä
pakko sanoa, että se kaveri oli
ISO. Hiukan olisi pelottanut,
jos se ei olisi ollut niin mukava kouluttaja.

Todettakoon, että Villen ja
kaverien arvio kouluttajasta
oli oikea. Itsepuolustusrastin
veti kaikille yliluutnantti (
res ) Tuomas Kilpiniemi, joka
on Korson Vedon SM-tason
painijoita. Kilpiniemen saavutuksiin on kirjattu 130-kiloisten sarjassa kaiken värisiä
mitaleita sekä kreikkalais-roomalaisessa että vapaapainissa
1990-luvulla, ja mies vetää
myös muiden aktiviteettiensa
ohella Korson Vedon junnujen
painikoulua. (AK)
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Marjukka Mikkola, ruoka-Martta Matinkylästä, toimi KEMU-kurssilla varajohtajana.

Pikkutyttönä ja hiukan
isompanakin Marjukka
Mikkolalla, nykyisin 43,
oli tapana istuskella kotitilansa läheisen tien maitolaiturilla ja katsella, kun
Lapin Jääkäripataljoonan
varusmiehet polkivat Kittiläntietä polkupyörillään.
Sodankyläläistyttöä kiinnostivat, tietenkin, nuoret
varusmiehet, jotka näkyivät alueella taajaan, Jääkäriprikaatin perinteinen
pyörämarssi “ Jeesiönlenkki” reitti kulki Kittiläntietä Mikkoloiden kotimaitotilan ohi.
Kuten niin usein pohjoisen
naisilla, tie kulkeutui opintojen vuoksi etelään, jonne
Marjukkakin päätyi. Nyt hän
vaikuttaa Matinkylän Martoissa ja sitä kautta on tie kulkeutunut myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n
toimintaan mukaan.
- Vuonna 2007 liityin Marttoihin, muistelee Marjukka.
- Kotona oli silloin pieni vauva, ja kotitilalla oltiin totuttu
siihen, että monen sukupolven
naiset tekevät yhdessä erilaisia
hommia auttaakseen toisiaan.
Martoissa tämä näytti olevan
mahdollista, ja niinpä lähdin
mukaan siihen toimintaan.
Suuhygienistinä työskentelevä ja kahden, nykyisin 12- ja
8-vuotiaiden poikien äiti Marjukka on toimen nainen, ollut
Matinkylän Marttojen puheenjohtajanakin seitsemän vuotta.
Hän määrittelee itsensä Uudenmaan Marttojen vapaaehtoiseksi ruoka-Martaksi.
- Matinkylän martat ovat tottuneet tekemään suuria ruokatapahtumia, joista tunnetuin
on liikekeskus Ison Omenan
Joulunavajaisiin joulupuuron
keitto. Viimeksi jaettiin 2400
annosta joulupuuroa.
- Puuro keitetään Itä-Saksan
armeijan vanhoilla soppatykeillä. Jotka vuokrataan Tuulan Soppatykki oy:ltä Markku
Liikalta.
MPK:n toiminnot ovat vain
yksi osa hänen Martta-lähtöistä harrastettaan joka näkyi
myös vapaaehtoisessa ruokapalveussa toimimisena.
- Pilotoimme juuri espoolaisten marttayhdistysten kanssa
`Leipäjonosta toimijaksi` hanketta yhdessä Nicehearts-järjestön kanssa Espoossa.
- Vuonna 2014 aloitettiin Uudenmaan Martoissa puhua, että
olisi hyvä aloittaa tehdä yhteistyötä juuri MPK:n kanssa.
Uudenmaan Marttapiiri suositteli sitä.
- Marttaliittohan kuuluu yhtenä jäsenjärjestönä Naisten
Valmiusliittoon ( NVL ) joten
siinä mielessä yhteistyö maanpuolustusjärjestö MPK:n kanssa tuntui luontevalta.
Mikkolaa on kiinnostanut
kouluttautuminen ja kouluttaminen aina. Hän myös pohdiskelee ja valitsee eri vaihtoehdoista sellaiset koulutuspolut,
joista arvelee olevan itselleen

KEMU-kurssilla ruokittiin yli satapäinen joukko kotimaisilla kenttäkeittimillä, mutta myös itäsaksalainen versio
on Mikkolalle tuttu laite.

ja ympäristölleen hyötyä myös
tulevaisuudessa.

”Ruuissa pysytään”
- Ajattelen, että mitä minä
juuri tällaisella koulutuksella teen. Tällä hetkellä tukisin
muonitustaitojani kouluttajana

ja tekijänä. Nyt olisi suunnitelmissa suorittaa kurssijohtajan ja puolustusvoimien B-ajolupa, ja MPK:n kautta se on
mahdollista.
Mikkola on käynyt myös itse
kouluttamassa,
perinteisiä
ruokakursseja ja esimerkiksi
kotivarakoulutus on hänelle

tärkeä ja tuttu juttu. Kotivarakoulutuksella tarkoitetaan
niitä ruoka- ja muita tarpeita,
joita pitäisi olla jokaisessa kodissa varalla, jos poikkeusolot
sattuvat syntymään syystä tai
toisesta.
Martta-teesit ovat hyvin lähellä suomalaisten kotien arkea,

Arkiruoka – järkiruoka - ja
Kestävä arki- aiheisia ruokakursseja, luentoja ja tapahtumia on tänä vuonna ollut jo
paljon ja lisää tulee.
Millaisia eroja sitten Marttojen
ja MPK:n toiminnoissa on?
Marjukka Mikkolalla on aika
selvä näky asiasta, sillä hän oli
Uudenmaan lukioiden turvakurssien yhteydessä järjestetyn
KEMU- eli kenttämuonituskurssin varajohtajana. Hannele
Hartosen johtama kurssi oli
menestys, kaiken kaikkiaan 14
miestä ja naista oli joko ensi
kertaa opettelemassa tai kertaamassa kenttäruokahuollon
toimintoja Tuusulan taistelukoulun alueella.
- Täällä on varsin selkeä jako
tehtävissä, kaikilla on omat
hommansa. Martoissa ei homma ole ehkä niin hierarkista,
mutta kyllä molemmissa järjestöissä ja niiden tapahtumissa hommat hoituvat hyvin.
Martoilla on niin monenlaisia
vapaaehtoisista koulutettuja
marttoja ruokamarttailun ja
pelkän muonituksen lisäksi;
on Puutarha-Marttoja, Vertais-Marttoja, Kansainvälisiä
Marttoja ja Käsityömarttoja.
Kun marttayhdistyksiäkin on
niin moneen lähtöön, eivät toiminnat ole samankaltaisia.
- MPK:lla toimintani keskittyy
selvästi
kenttämuonituksen
ympärille.
- Hierarkia sinänsä täällä on
hyvä asia, se tuo hommiin
melkoisesti tehokkuutta, Marjukka nauraa katsellessaan
kenttäkeittiön ympärillä pyörivää väkeä.
Yksi hämmentää pataa, toinen
pilkkoo puita ja tuo niitä keittimen viereen, muutama muu
rakentaa jakolinjastoa kuntoon
seuraavaa ruokailua varten ja
niin edelleen. Kaikilla on selkeät hommansa, joita hoitavat
tehokkaasti, tumput suorassa
seisoskelevia kurssilaisia ei
näy yhtään.

Mikkolan mielestä naiset voisivat enemmänkin tehdä yhdessä erilaisia toimintoja yli
järjestörajojen. Kokemukset
muualta ja erilaiset toimintamallit saattavat rikastuttaa
ja tuoda uusia näkökulmia
omaan, aikaisempaan tekemiseen.
Puhe kääntyy maanpuolustuksen merkitykseen.
- Toki minä olen isänmaallinen
ihminen, kahden poikalapsen
äiti lausuu.
- Maanpuolustus on minulle tärkeätä. Veljet ovat olleet
armeijassa ja aiemmat sukupolvet hoitaneet oman osansa
maan puolustamisessa ja rakentamisessa.
- Ja tietenkin ne Sodankylän
Jääkäriprikaatin komeat varusmiespojat, olihan niiden
näkemisellä lähtemätön vaikutus nuoreen tyttöön, Marjukka
purskahtaa nauruun.
- Siinä mielessä olen innolla
mukana myös MPK:n toiminnoissa. Saattaa olla, että olen
myös ainoa ainakin meidän
Martta-piiristä, joka on tehnyt
myös
palvelussitoumuksen
MPK:n kanssa.
On mukavaa, että Marjukka
Mikkola ja Martta-järjestö katselee kiinnostuneena MPK:n
suuntaan. Osaavia käsiä, iloista mieltä ja raikasta olemusta
kaivataan aina kenttähommiin
mukaan.
Ehkäpä myös moni meistä
MPK:n kantajörriköistä voisi luoda samanlaisia katseita
myös Martta-liiton ja muiden
sisar- ja veljesjärjestöjen suuntaan?
Kulunutta sanontaa käyttääkseni: yhteisen isänmaan asiallahan tässä ollaan.
TEKSTI JA KUVAT:
ANTTI KAURANNE
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Nainen sotilaspuvussa ei hämmästyttänyt
Tuusulan Intti tutuksi
–tapahtumassa perjantaina yksi osallistujista
oli lukio-opiskelija Anni
Salama, 18, Järvenpäästä. Alun perin Annin olisi
pitänyt osallistua lukion
turvakurssien Tuusulan
viikonloppuun muutama
viikko aikaisemmin, mutta
Turkin-matka piti neidin
muualla.

- Sopiiko tämä minulle, mitäs sanot?

Tulevaisuuden PaSi-kuski, ehkä.

(Ylh.) Alikersantti Antonia Istomin
veti kalustorastia.
(Vas.) Moottoripyöräpoliisit olivat
kiinnostuksen kohteita.
(Oik.) Koivikko-auditorion vartion
videoesityksessä tehtiin armeijaa
ja maanpuolustusta tutuiksi.

MPK kutsui peruskoululaiset tutustumaan Tuusulan Intti Tutuksi –tapahtumassa

Tuhatkunta oppilasta ja opettajaa sai
ensikosketuksen maanpuolustukseen

Kyllä kranaattikonekivääri
aina NERF-pyssyn voittaa.

Oikeus voitti, taas kerran, kun SPOL-partio otti rötväkkeet kiinni ja pani
maihin.

Pasia, johon tutustuttiin kirjaimellisesti joka puolelta: PaSin
ohjaamoon ja kuljetustilaan
pääsi käymään ja ketterimmät
kiipeilivät vaunun päällä.

Perinneherkku hernari teki taas kauppansa; tuhat annosta!

Niinpä Anni saapui Intti tutuksi –tapahtumaan suorittamaan
korvaavaa viikonloppua ja
pääsi heti Oltermanni-lehden
toimittajaksi.
Salaman henkilöhaastattelun
kohteeksi valittiin kalustorastilla työskentelevä alikersantti Antonia Istomin
Kaartin Jääkärirykmentin II /
2017 –saapumiserästä. Valinta alkoi hahmottua, kun kävi
selville, että Istomin oli ainoa
varusnainen, ja varmistui, kun
selvisi, että poliisin ammatista haaveileva Annikin aikoo
suorittaa vapaaehtoisen varusmiespalveluksen.
- Erikoiskoulutukseni on viestimies, Istomin kertoi aputoimittajalle keskelle valokuva-

- No, näkyykö sieltä mitään?
TA-kivääri kiinnosti yhtä lailla
tyttöjä kuin poikia.

vääriä. Samalla kalustorastilla esiteltiin myös suojaliiviä
ja kypärää sekä panssaroitua
miehistönkuljetusajoneuvo

2 - 2018

Aputoimittaja Anni Salama väijytti alikersantti Istominin haastatteluun

Harvoin, jos koskaan sitten Helsingin Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamisen jälkeen, on Tuusulan
maanpuolustusmanttaaleilla nähty sellaista yleisöryntäystä kuin perjantaina 11. toukokuuta.
MPK:n Tuusulan koulutuspaikan päällikön Aki Mäkirinnan, hänen esikuntansa ja
muiden yhteistyökumppanien
kanssa tarjottiin pohjoisen
Uudenmaan peruskoulun 6.ja 7-luokkalaisille Intti tutuksi
avoimet ovet –tapahtuma.
Kaikkiaan 950 oppilasta ja
heidän opettajansa saapuivat
kahdessa aallossa Tuusulan
vanhan taistelukoulun maastoon tekemään tuttavuutta
maanpuolustuksen, reserviläistoiminnan ja pelastusalan
ammattilaisten toimintaan.
Jo aamuysin aikaan saapuivat
ensimmäiset luokat paikalle
polkupyörillään – kunnioitettava saavutus jo sekin. Pyörät
pantiin parkkiin ja siitä lähti
liikkeelle melkoinen kolmetuntinen kiertue. Tarjolla oli
Varusmiessoittokunnan esityksiä vanhassa liikuntahallissa, vartin maanpuolustusta
esittelevä video auditorio Koivikossa, varusmieskuvaajien
järjestämä valokuvanäyttely
ja paljon muuta.
Innokkaimmat pääsivät jopa
käpistelemään TA-kivääriä ja
40-millistä kranaattikoneki-

Oltermanni

Kato, tuolla on joku nainenkin, ihastelivat muutamat
tyttöpuoliset peruskoululaiset
kalustorastia
seuratessaan,
jossa alikersantti Antonia Istomin aseveljineen varmoin
ottein esitteli kertasinkoja ja
muita raskaampia härpäkkeitä.
- Vähäks siistii … Se varmaan
saa komentaa noita jäbiä, joilla ei ole yhtään tollaista kolmiota takissa, kun sillä on itse
kaksi, huomasi seurueen tarkkasilmäisin.
Myös poliisin kaappiauto,
koira-auto ja moottoripyörät
tulivat tutuiksi ja palokunnan
sammutuskalustoa esittelivät
paikalliset vapaapalokunnat.
Sotilaspoliisit näyttivät mallia
rötväkkeiden lamauttamisessa
ja maahanviennissä, Järvenpään Reserviupseerikerho oli
järjestänyt taistelukoulun käytävälle laser-ammunnan Eko
AIMSin kiväärillä.
- Tytöt näyttävät olevan parempia ampujia kuin pojat,
naureskelivat laser-ammuntarastin järjestäjät, joiden
pisteelle kiemurteli pitkä jono
innokkaita ampujia.
- Tapahtuma otettiin hyvin
vastaan oppilaiden kotona.
Kukaan vanhempi ei kieltänyt
lastaan lähtemästä tutustu-

maan inttiin, myhäilivät Haarajoen koulun opettajat.
Oman huomionsa vei myös
Puolustusvoimien tiedostuskeskuksen toiminnan esittely.
- Ei intissä käyminen ole pelkästään poteroissa ryynäämistä, eräs paikalla olevista ”sotakuvaajista” kertoi oppilaille.
- Intissä voi suoriutua myös
soittamalla saksofonia, todisti samaa asiaa eräs Varusmiessoittokunnan soittajista
kehaisi esitellessään kiiltävää
soitintaan.
Varsinkin sen jälkeen, kun
soittokunta siirtyi sisähallista
aurinkoiselle pihamaalle, ja
laadukas soitanto löi kaikua
takaisin Tuomalan kallioista,
alkoi paikalle saapua myös
naapuruston asukkaita tapahtumaa ihastelemaan.
- Hienoa, että sotilasperinteitä pidetään alueella edelleen
kunniassa, kehaisi muudan
varttuneempi herrasmies, joka
oli tuonut kaksi lastenlastaan
tapahtumaan.
Päivän menu oli perinteinen
ja odotettu: hernekeittoa soppatykistä ja välipalaksi jokaiselle vieraalle oma tuore sodemunkki ja pillimehu palan
painikkeeksi.
Kaikkinensa tapahtuma oli
onnistunut. Vieraat saivat

paljon katsottavaa ja tekemistäkin riitti, kehaisi koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta, kun
purkamisvaihe alkoi välittöämästi vieraiden lähdettyä.
- Tällaiset tapahtumat auttavat
peruskoululaisia
ymmärtämään, kuinka tärkeätä on pelastustoimi ja maanpuolustus.
Toivoa sopii, että MPK saisi
säilyttää omat resurssinsa ja
tilansa Tuusulassa, niin voimme järjestää näitä myös vastaisuudessa.
- Tuusulan koulutuspisteellä
on pitkät perinteet erilaisten,
oppilaitoksiin suunnattujen
tapahtumien järjestämisessä.
Vain muutama viikko ennen
intti tutuksi –rynnäkköä samalla henkilöstöllä ja samoissa tiloissa järjestettiin lukion
turvakurssi, jolle osallistui
noin sata lukio-opiskelijaa
opettajineen.
- Yhteistyötä puolustusvoimain, poliisin ja pelastuslaitosten kanssa, sitä tämä vaatii.
Ja tietenkin oma osaava organisaatio, Mäkirinta kiitteli
alaisiaan, jotka rakensivat ja
purkivat tapahtuman ennätysajassa.
- Yhden tytön pyörä meni rikki ja yksi kaveri uupui tänne
polkiessaan. Heidät me heitimme firman pakettiautolla

koteihinsa sen jälkeen, kun
olivat katsoneet näyttelyn ja
osallistuneet rasteille. Kaveria
ei jätetä, ei täälläkään.
- Tuusulan tapahtuma meni
yli odotusten kävijämäärissä.
Jossain vaiheessa arveltiin,
että oppilaita saapuisi kuutisen sataa, mutta lukumäärä
kasvoihin melkein tuhanteen
silmäpariin.
On mukavaa, että maanpuolustus kiinnostaa myös peruskouluikäisiä.
Jutun kirjoittajaa jäi askarruttamaan yksi kysymys: kuka
tai ketkä olivat ne työn sankarit, jotka leipoivat ja paistoivat
kaikki ne 960 tarjoilumunkkia
– ja vielä myyntitavarat siihen
päälle …?
TEKSTI JA KUVAT:
ANTTI KAURANNE

Antonia ja Anni Salama ( oik. ) vaihtavat tyttöjen juttuja - intistä.

näyttelyä perustettuun po up
–haastattelupisteeseen.
- Parasta intissä on se, kun saa
pistää itsensä äärirajoille ja on
saanut kokea asioita joita ei
olisi normaalissa arjessa saanut kokea. Mukavaa on myös
ollut tutustua uusiin ihmisiin.
Inttiin mennessä ei entuudeltaan tuntenut ketään, mutta
saanut paljon uusia ystäviä.
- Hankalinta intissä ovat pitkät harjoitukset ja valvomiset,
AUK-tutkinnot haastavia henkisesti ja fyysisesti.
Laki naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta hyväksyttiin
Suomessa 17.2.1995. Kaikkiaan vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittaneita
naisia on vuosittain ollut noin
500. Tänä vuonna naisia haki
palvelukseen ennätysmäärä,
noin 1500. Nainen asepuvussa
ei siis ole enää mikään harvinaisuus, kuten alikersantti Antoniakin todisti:
- Koululaiset eivät reagoineet
naiseen sotilaspuvussa.
Mikä sai Istominin lähtemään
inttiin?
- Olen kuunnellut isän inttihistoriaa ja ajatus inttiin menemisestä on minulla ollut pienestä
pitäen.
Alikersantin palvelus alkoi
olla loppusuoralla haastattelua
tehtäessä. Tuolloin oli vielä
rapiat 30 vuorokautta jäljellä.
Millaisia tavoitteita inttiurasta
oli olemassa?
- Tavoitteena vielä intissä suorittaa kunnialla loppuun. Intin
jälkeen suunnitelmana olisi
oikis, sotilasura ei kuitenkaan
poissuljettu ajatus, Antonia
päätti haastattelun.
Aputoimittaja Salama ja alikersantti viettivät hämmäs-

Paikalliset vapaapalokunnat esittelivät sammutuskalustoa.

Varusmiessoittokunnan bändi oli mainio. Yhtye aloitti sisähallissa mutta siirtyi ulkosalle, koska keli oli hyvä.

tyttävän pitkän juttuhetken;
kädet kävivät ja puhetta riitti
molemmin puolin. Kun haastattelun kätilöinyt tiedottaja
kehaisi ilmeisen hyväksi osoittautunutta molemminpuolista
juttuhetkeä, paljastui myös
lisää:
- Hän kertoi minulle aika paljon siitä, miten intissä pärjä-

tään. Ja erityisesti Santahaminassa, Salama hymyili.
- Millaisia juttuja?
- No, tyttöjen juttuja, Anni
heläytti naurun.
Haastattelutuokion jälkeen
alikersantti Istomin suuntasi
esittelemään kranaattikonekivääriä peruskoulun yläasteelaisille.

Aputoimittaja Salama suuntasi kohti poliisien kalustorastia,
jossa oli esillä poliisimoottoripyöriä, kaappi- ja koira-auto.
Niinpä tietenkin. Unelmat
voivat muuttua tosiksi, jos
unelmoijassa on eteenpäinpyrkivää oma-alotteisuutta.
Kuten Annissa ja Antoniassa
molemmissa.
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Keisarillisen Saksan pelätty sotakone vyöryi Suomeen 100 vuotta
Suomen 1918 vapaussotaan osallistunutta saksalaista
prikaatia ”Osasto
Brandensteinia” on
muisteltu sen maihinnoususatamassa
Loviisassa ja joukkojen eri taistelutantereilla itäisellä
Uudellamaalla monin
eri tavoin.
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sitten

Osasto Brandensteinin taistelu Lahdessa
1918

Eversti Otto von
Brandenstein

ELOKUU

HEINÄKUU

75 vuotta
11.8. Huhta Lauri, Vantaa
13.8. Kosonen Ilkka, Hanko

80 vuotta
3.7. Tappola Keijo, Nummi-Pusula
8.7. Baarman Göran, Tammisaari
14.7. Tarkka Jaakko, Helsinki
16.7. Seger Leif, Loviisa
28.7. Lindholm Bernt, Karjaa
29.7. Skog Olavi, Nummi-Pusula
75 vuotta
13.7. Kivijärvi Hannu, Karjalohja
15.7. Paulin Pertti, Lohja
16.7. Björk Ismo, Vantaa
17.7. Kangas Pentti, Järvenpää
23.7. Juhanantti Matti, Jyväskylä

Helmikuu 1918 taisteluiden alku

70 vuotta
6.7. Schauman Berndt-Gustaf, Loviisa
22.7. Miettinen Risto, Kirkkonummi
23.7. Peltola Veikko, Helsinki
30.7. Parkko Pertti, Hyvinkää
30.7. Räikkönen Pekka, Vihti

Vapaussodan taistelut Loviisassa alkoivat, kun punakaarteista
muodostetut ja Venäjän armeijan aseistamat kapinallisjoukot
aloittivat voimallisen yllätyshyökkäyksen Pyhtäältä kohti naapuriaan Loviisaa helmikuun 6.
päivänä.

60 vuotta
13.7. Rantanen Antero, Karkkila
14.7. Tikkanen Seppo, Karkkila
30.7. Mäki Arto, Porvoo

Osasto Brandenstein nousee maihin Valkon satamassa 07 04 1918

Osasto Brandensteinin taistelujen tie keväällä 1918 Suomessa.

Kaupungin omat vasta perustetut mutta yhä heikosti aseistetut ja varustautuneet Loviisan
Suojeluskunnat aloittivat välittömän puolustustaistelun, päällikkönään toimineen jääkärivänrikki Armas Kempin johdolla.
Jo ensimmäisen päivän taisteluiden edetessä suojeluskuntalaisten
ampumatarvikkeet alkoivat olla
lopussa. Taistelussa kovia tappioita kärsineen, mutta edelleen
ylivoimaisena pysyneen vihollisensa edessä Suojeluskunta joutui
luopumaan taistelusta ja perääntymään kaupungista kohti Pernajaa,
hajaantuen sieltä edelleen Suomenlahden rannikon saaristoon
tai pohjoisille taistelualueille.

Syntymäpäivät
Uudenmaan
Reserviläispiirit
heinäkuu-syyskuu
2018

Punakaartilaiset valtasivat Loviisan kaupungin heti seuraavana aamuna ilman minkäänlaista vastarintaa - ja näin
kaupungissa alkoi kapinaan
nousseiden ”punainen aika”.
Helmikuun 6. päivän lyhyen
mutta verisen taistelun muistoksi Loviisan kaupungin itälaidalla
sijainneella ja päärintamana toimineella harjanteella löytyy muistokivi, johon on hakattu taistelun
päivämäärä ja kolme vapaussoturien käyttämää havu-symbolia.
Vapaussodan perinneliiton paikalliset edustajat ja Loviisan Reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja laskivat muistokivelle
seppeleentaistelun100-vuotispäivänä.

Loviisalainen historian dosentti
Erkki Teräväinen kertoi Osasto
Brandensteinin maihinnousun
tapahtumista 100 vuoden takaa

’Detachement 		
Brandenstein’
Osasto Brandenstein (saks. De-

tachement
Brandenstein)
oli Suomen senaatin esittämästä pyynnöstä Suomen vapaussotaan osallistuneen

Evl Antti Pajari Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja osallistui sodan päättymisen muistotilaisuuteen Loviisassa 5 toukokuuta.

vapaaherra ja eversti Otto
von Brandensteinin komentama yhtymä. Osasto oli
Tallinnassa olleen kenraaliluutnantti Adolf von Seckendorffin komentaman Saksan
keisarikunnan LXVIII armeijakunnasta koottu noin 3 000
sotilaan vahvuinen osasto,
joka oli koottu Reservijalkaväkirykmentti 225:stä ja Polku

pyöräpataljoona 5:stä. Osaston
vahvuudeksi muodostui näin
neljä pataljoonaa. Jalkaväenkenraali Erich Ludendorff hyväksyi operaation käynnistämisen 1. huhtikuuta.
Osasto Brandenstein siirrettiin meriteitse Tallinnasta
Suomeen neljänä eri laivakuljetuksena. Kuljetusten ensimmäinen aalto nousi

maihin jäänmurtaja Tarmon avaamaa väylää seuraten Loviisan Valkon satamassa
aamulla 7. huhtikuuta 1918,
vallaten Loviisan kaupungin
keskustan täydellisesti yllätetyiltä punakaartilaisilta vielä
puolen päivän aikaan.

yhteydet itään edeten Itä-Uudenmaan halki Salpausselälle Lahti-Kouvola junaradalle ja
siellä katkaista rautatieyhteys
Helsingin ja Pietarin välillä,
estäen siten punakaartilaisten
ja venäläisten joukkojen ja sotavarusteiden rautatiekuljetukset. Osaston merkittävimmät
taistelut käytiin Loviisan jälkeen Liljendalissa ja Orimattilassa, sekä lopulta ankaraksi
ja punakaartilaisten viimeisessä eteläisen Suomen taistelualueeksi muodostuneessa ja
saarroksiin joutuneessa Lahden kaupungissa ja Lammilla.
Punakaartilaisten vastarinta
koki lopullisen ja täydellisen
romahduksen huhtikuun lopussa, kapinallisten antautuessa

lopulta ratkaisevan läpimurron
tehneille saksalaisille joukoille vapunpäivänä 1.toukokuuta.
Osasto Brandensteinin yksi
pataljoona taisteli lisäksi
erillään prikaatin oikealla
sivustalla
Ruotsinpyhtäällä Kotkan-Pyhtään suunnalla
toiminutta
punakaartilasjoukkoa vastaan aina siihen
saakka, kunnes kapinalliset
luopuivat taistelusta ja antautuivat vastassaan olleille saksalaisille 5. päivä toukokuuta.
Loviisan Ruotsinpyhtäällä järjestettiin 5. toukokuuta muistotilaisuus, jossa muistettiin
alueella 100 vuotta sitten käytyjen taisteluiden päättymistä
ja koko Suomen viimeisten

Saksalaisjoukkojen päätavoitteena oli katkaista punaisten

Vapaussodan päättymisen muistomerkki Loviisan Ruotsinpyhtäällä

Eskilomin taistelun muistomerkki ja ylil ( evp) Jarkko Törmänen.

Hardomin muistomerkki taistelun 100-vuotispäivänä.

Saksan suurlähetystö sekä historioitsija, tohtori Agilolf Kesselring ovat
kartoittaneet Suomen alueella olevia saksalaisten sotilashautoja sekä
muistomerkkejä, joita löytyy Loviisan seudultakin kymmenkunta. Useimmat sotilashaudat ja muistomerkit ovat peräisin Suomen vuoden 1918
sisällissodan ajoilta.
Muistokivi Loviisan taistelu 06 02 1918

punakaartilaisten luopumista
aseista, vastarinnasta ja Suomen hallitusta vastaan aloittamastaan kapinasta.
(Lähteet:  Suomen vapaussota 1918, toim. Juhana Aunesluoma ja Martti Häikiö 1995
;  Saksalaisten sotilaallinen
toiminta Suomessa 1918, Reino Arimo 1995 ; Wikipedia )
TOIMITTANUT:
JARKKO TÖRMÄNEN

50 vuotta
2.7. Posti Sami, Järvenpää
5.7. Myllynen Mika, Porvoo
6.7. Syrjämäki Harri, Hyvinkää
7.7. Nokelainen Kai, Tuusula
8.7. Tiitto Heikki, Vihti
16.7. Vakkuri Matti, Hanko
22.7. Venemies Jari, Kirkkonummi
22.7. Verho Sami, Vihti
27.7. Kokko Juha, Porvoo
28.7. Turunen Teemu

85 vuotta
16.8. Rajala Reijo, Helsinki
26.8. Nieminen Pertti, Vihti
80 vuotta
4.8. Paatero Raimo, Vihti
11.8. Tapanainen Tapani, Vihti
13.8. Mannström Lars, Hanko
14.8. Kellosaari Vilho, Kerava

70 vuotta
1.8. Immonen Jorma, Espoo
2.8. Buddas Stefan, Raasepori
6.8. Hietaniemi Tapio, Tuusula
6.8. Pääkkönen Risto, Nurmijärvi
7.8. Paavilainen Kyösti, Järvenpää
60 vuotta
9.8. Korhonen Kari, Helsinki
23.8. Ekholm Jan-Mikael
50 vuotta
10.8. Rintamäki Kari, Vihti
12.8. Päivärinta Jyrki, Järvenpää
13.8. Ikonen Kimmo, Porvoo
13.8. Pulkkinen Mika, Riihimäki
19.8. Puisto Jarkko, Vihti
29.8. Sakko Sami, Tuusula
SYYSKUU
90 vuotta
30.9. Kerstinen Kari, Kerava
85 vuotta
9.9. Kolehmainen Juhani, Järvenpää
25.9. Ståhl Matti, Karkkila
30.9. Grönholm Gunnar, Lohja
80 vuotta
27.9. Jokinen Touko, Nurmijärvi
27.9. Lindström Guy, Inkoo
75 vuotta
5.9. Tiira Pentti, Tuusula
7.9. Sirén Jan-Erik, Inkoo
21.9. Winqvist Lars-Einar, Tuusula
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70 vuotta
2.9. Ruotsalainen Reino, Kerava

3.9. Haapala Juhani, Askola
5.9. Loman Risto, Lohja
11.9. Kalliomäki Reino, Kerava
12.9. Nummi Pekka, Nurmijärvi
12.9. Suikkari Jouko, Kisko
25.9. Tervola Antti, Kerava
60 vuotta
1.9. Arhamaa Tero, Tuusula
1.9. Strandell Ram, Hanko
6.9. Helenius Arto, Mäntsälä
10.9. Lindroos Hannu, Raasepori
12.9. Kuisma Auvo, Mäntsälä
14.9. Linna Veikko, Askola
18.9. Hillebrand J, Vihti
23.9. Vaalisto Tomi, Vantaa
25.9. Silvasti Timo, Mäntsälä
26.9. Hirvelä Timo, Vihti
28.9. Halonen Kari, Kauniainen
50 vuotta
2.9. Kosonen Jari, Nurmijärvi
5.9. Klaavu Sauli, Järvenpää
8.9. Graeffe Petri, Järvenpää
9.9. Lindström Tapani, Mäntsälä
10.9. Aaltonen Kari, Järvenpää
10.9. Häkkinen Jari, Espoo
17.9. Laaksamo Hans, Vihti
21.9. Kumpulainen Juha, Lohja
21.9. Saarinen Marko, Lohja
23.9. Kuparinen Vesa, Hyvinkää
24.9. Nyholm Roger, Loviisa
26.9. Kuusinen Kari, Pori
27.9. Piirainen Jari, Hyvinkää
30.9. Laine Tommi, Mäntsälä
OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle ennen lehden seuraavaa
aineistopäivää.
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Revolverihaastattelussa
Antti Kokkola

Antti Kokkola.

Rastilla 2 tehtävänä oli ampua kiväärillä kolmesta eri asemasta ampujan haluamassa järjestyksessä mahdollisimman nopeasti ja tarkasti turvallisuutta vaarantamatta.

Rastilla 5 tehtävänä oli ampua kiväärillä kolmesta eri pisteestä kaatuvia metallimaaleja sekä tauluja

Uudenmaan reserviläispiirien SRA-mestaruuskisat Upinniemessä 28.-29.4.2018
muodossa.

Neljä ampumakilpailua
samalla kertaa

Kilpailun johtaja Ilkka Kervinen työnsä ääressä.

Uudenmaan reserviläispiirin
sovelletun reserviläisammunnan (SRA) mestaruuskilpailut
pidettiin Upinniemen varuskunnan ampumaradoilla 28.–
29.4.2018. Lauantaina ampuivat toimitsijat oman

osuutensa ja sunnuntaina muut
kilpailijat. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 92 ampujaa
Uudeltamaalta ja Helsingistä.
Sunnuntain vaihtelevan keväinen sää toi oman mausteensa
kilpailuun sateen ja tuulen

Kilpailu järjestettiin yhteistyönä Uudenmaan ja Helsingin reserviläispiirin kesken.
Kilpailun järjestelyistä vastasi Kirkkonummen Seudun
Reserviläiset ry. Kilpailun
johtajana toimi Ilkka Kervinen ja ratamestarina Aarne
Nurmi. ”Kilpailun ratojen valmistelu on iso urakka ja siksi
kilpailurakenteita
haluttiin
hyödyntää laajemmalla sektorilla. Kilpailuun oli kutsuttu
myös Helsingin Reserviläispiirin ampujia ja he ampuivat
samaan aikaan oman karsintakilpailun SRA-ammunnan
SM-kilpailuun” kertoi kilpailun johtaja Ilkka Kervinen.
Samalla järjestävän yhdistyksen jäsenet ampuivat kuluvan

vuoden toisen osakilpailun IX
KirkRes-Cupista.

Yhteisvoimin enemmän
voimavaroja kilpailun
toteuttamiseen
Kilpailun ratamestarina toiminut Aarne Nurmi kertoi, että
tavoitteena oli rakentaa monipuoliset ja vaativat rastitehtävät. Rastien haasteellisuutta
rajoitti kuitenkin käyttöön
saatujen ampumaratojen vähäinen lukumäärä. ”Mielestäni saimme kolmelle radalle
rakennettua viisi erilaista ja
melko haasteellista rastia.
Käyttöön saamamme 300 metrin ampumarata ja vaunullinen
(16 kpl) jastereita mahdollistivat ampumisen myös 300 metriin saakka ilman aikaa vievää
taulujen paikkausta. Kilpailun
turvallisen ja sujuvan onnistumisen takasi runsaslukuinen,

aktiivinen ja ammattitaitoinen
tuomari- ja toimitsijaryhmä.
Nämä henkilöt antoivat aikaansa koko viikonlopun perjantaista sunnuntaihin kilpailujärjestelyille.”
Kilpailun rakentaminen ja
järjestäminen toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyönä
kahden eri reserviläispiiriin,
Uusimaa (UudRes) ja Helsinki
(HelRes), välillä. Yhteistyön
keskeisenä tavoitteena oli
samojen kilpailurakenteiden
käyttö useassa kilpailussa.
Ratamestari Nurmen mukaan
pienten alkuvaikeuksien jälkeen yhteistyö sujui suunnitellun mukaisesti, samoja kilpailurakenteita käyttäen.
”Omasta ja kilpailun johtajan
puolesta haluan esittää suuret
kiitokset kaikille toimitsijoille
ja kilpailijoille hyvin onnistuneesta kilpailusta. Ilman vastaavia panostuksia ei näitä kilpailuja pystyisi järjestämään”:
kiteytti Aarne Nurmi

Riittävä rastien ja laukauksien määrä vahvistaa
kilpailun onnistumisen
laatua
Kilpailu koostui viidestä rastista. Kiväärillä ammuttiin
kolme rastia (rastit 1,2 ja 5) ja
pistoolilla kaksi rastia (rastit 3
ja 4). Yhteensä kisalaukauksia kertyi kullekin ampujalle
vähintään 82 kpl. Kilpaa ammuttiin kolmessa eri luokassa:
Avoin luokka, Vakioluokka ja
50 vuotta täyttäneet. Lisäksi
kukin Uudenmaan reserviläispiirin paikkakunta kilpaili
parhaan reserviläispaikkakunnan kiertopalkinnosta. KiertoKomea kiertopalkinto matkasi taas Mäntsälään

palkinnon voitti viime vuonna
Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry usean vuoden
Mäntsälän Reserviläiset ry:n
voittoputken jälkeen.
”Kaikkiaan kilpailuissa oli
92 ampujaa, jotka jakaantuivat seuraavasti: 56 ampujaa
Uudenmaan ja 36 ampujaa
Helsingin reserviläispiiristä.
Kilpailun aikana tuomari- ja
toimitsijatehtävissä toimi sekä
Uudenmaan että Helsingin
reserviläispiirien
edustajia.
SRA-ammunnassa turvallisuus on etusijalla ja siksi kilpailun aikana tarvitaan suuri
joukko tuomareita ja muita
toimitsijoita. Kaiken kaikkiaan tuomari- ja toimitsijatehtävissä kilpailun aikana
toimii 33 henkilöä” täsmensi
Ilkka Kervinen.
Hyvässä urheiluhengessä kilpaillun Uudenmaan reserviläispiirin parhaan reserviläispaikkakunnan kiertopalkinnon
voitti yhdistetty Mäntsälä
Reserviläisten ja Mäntsälän
Reserviupseerikerhon joukkue
ennen Kirkkonummen reserviläisten joukkuetta, palauttaen
sen jälleen takaisin Mäntsälään.
TEKSTI JA KUVAT:
JUHA-MATTI KOSKINEN,
KIRKKONUMMEN
SEUDUN
RESERVILÄISET RY

Uudenmaan reserviläispiirin
parhaat luokittain:
Avoin luokka
1. Teemu Rintala, Mäntsälän
Reserviläiset ry
2. Ilkka Kervinen, Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry
3. Mika Heino, Keravan Reserviupseerikerho ry

Rastilla 4 tehtävänä oli ampua pistoolilla taulut ampujan haluamassa
järjestyksessä mahdollisimman
nopeasti turvallisuutta vaarantamatta.

Vakioluokka
1. Isto Hyyryläinen, Tuusulan
Reserviupseerikerho ry
2. Niko Kurikka, Hyvinkään
Reserviläiset ry
3. Tommi Heikkinen, Mäntsälä
Reserviläiset ry
Y50-luokka
1. Ilkka Kervinen, Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry
2. Mika Heino, Keravan Reserviupseerikerho ry
3. Peter Rönnberg, Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry
Oikealla avoimen luokan voittaja Teemu Rintala ja vasemmalla Ari Juutinen Mäntsälän Reserviläiset ry:stä

Tavoitimme Uudenmaan reserviläispiirin SRA-piirimestaruuskilpailujen hermokeskuksesta eli kilpailun johdon
toimistosta Antti Kokkolan.
Antti on Reserviläisurheiluliitto ry:n SRA- ja edunvalvontatoimikunnan jäsen sekä
sääntöasiaintoimikunnan puheenjohtaja. Näin ollen oli
mainio tilaisuus lonkalta ampua Antille muutama kysymys, joihin hän ystävällisesti
vastasi.
Mitä tavoitteita Reserviläisurheiluliitto ry (RESUL) on
asettanut SRA-toiminnalle?
RESUL:n SRA johtosääntö
määrittelee SRA:n seuraavasti: Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää
ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa
käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita.
Tämän tyyppisellä ammunnalla on huomattava merkitys
reserviläisten ampumataidon
ja siten Suomen puolustuskyvyn kannalta. SRA on kuitenkin pohjimmiltaan urheiluammuntaa, jossa lajiliittona
on RESUL. Luonnollisesti
RESUL markkinoi lajia jäsenkunnalleen pyrkien kasvattamaan SRA harrastajamäärää.
RESUL edunvalvonta pyrkii
turvaamaan ammunnan edellytyksiä. Uhkana ovat olleet
reserviläisaseiden luvansaannille suunnitellut rajoitukset
sekä koko ajan heikentyvä
ampumaratatilanne. Myös itse
ampumalajia ja sen sääntöjä
pyritään jatkuvasti uudistamaan, niin että koko ajan
kehittyvät aseet ja ampumavarusteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.
Antti Kokkola on Reserviläisurheiluliitto ry:n SRA- ja
edunvalvontatoimikunnan
jäsen sekä sääntöasiaintoimikunnan puheenjohtaja
Mikä on SRA-harrastajien
määrä ja minkälaista kehittymistä siinä on tapahtunut?
Tällä hetkellä SRA-koulutuksen suorittaneita rekisteröityjä ampujia lienee noin 7000.
Luku on joka vuosi noussut
merkittävästi ja ampuja- sekä
tuomarikursseja on vuosittain
paljon. SRA:ssa huomionarvoista on myös harrastajakunnan nuori ikärakenne. Suurin
osa uusista ampujista hakeutuu lajin pariin melko pian
asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen.
Paljonko SRA-kilpailuja on
keskimäärin vuoden aikana?
Kerran vuodessa on valtakunnallinen RESUL mestaruuskilpailu (SRA-SM) ja RUL:n
ja RES:n piirit järjestävät
aluillaan omia piiritason kil-

pailuja tai kilpailusarjoja joiden parhaat pääsevät kilpailemaan Suomen mestaruudesta.
Kilpailujen järjestämisaktiivisuudessa on suuria alueellisia
eroja. Joku piiri voi järjestää
vain pari kilpailua koko vuoden aikana, kun taas joissain
on voi olla jopa 5-10 kilpailua pitkänä kauden kestävänä
kilpailusarjana. Esimerkiksi
Helsingissä on vuosittain n.
3-4 piirikilpailua, minkä lisäksi on yhdistysten pitämiä omia
tai muillekin avoimia kilpailutapahtumia. Koko maassa
on vuosittain vähintään useita kymmeniä, ja jopa satoja
SRA-kilpailuja, kun huomioidaan pienetkin yhdistysten
jäsenistölleen tarjoamat harjoittelukilpailut.
Miten toimintaa kehitetään ja
onko sille asetettu uusia tavoitteita?
Lajin periaatteita ja sääntöjä
kehittää RESUL:n SRA toimikunta. Tällä hetkellä on
meneillään
verkkokysely,
jossa kartoitetaan muutos- ja
kehitystarpeita. Nyt kysely
on suunnattu aktiivisimmille
toimijoille kuten SRA-kouluttajat ja tuomarit, mutta sitä
laajennetaan vähitellen koko
harrastajakunnalle. Tulosten
perusteella tehdään sitten päätökset. Tietenkin jatkuvana
pyrkimyksenä on ottaa huomioon kalustokehitys sekä
ratkoa sääntöihin liittyviä ongelmakohtia ja tältä pohjalta
tehdä muutoksia ja antaa lisäohjeistusta. Myös SRA koulutus on jatkuvassa kehitysprosessissa.
Tuleeko mieleesi muuta, mitä
haluaisit sanoa?
Erityisesti ilahduttaa se, että
myös Puolustusvoimat on tiedostanut SRA:n merkityksen.
Vuosittain moniin eri kilpailuihin ja muihin tapahtumiin
olemme saaneet huomattavaa
tukea rataresurssien ampuma-alueiden, maalilaitteiden
ja muiden resurssien suhteen.
Myös MPK on auttanut paljon
näiden tapahtumien järjestelyissä. SRA koetaan kaikissa
maanpuolustusjärjestöissä
tärkeänä ja mielenkiintoisena
toimintamuotona.
Kiitämme Anttia haastattelusta ja toivotamme menestystä
hänelle sekä Reserviläisurheiluliito ry:lle SRA-toiminnan
parissa.
TEKSTI JA KUVA:
JUHA-MATTI KOSKINEN
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Esimerkki vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuksista kunnan varautumisessa
Kempeleen kunnassa on
toteutettu yli 20 vuoden
ajan erilaisia varautumisen kursseja yhteiskunnan häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalle
yhteistyössä MPK:n ja
puolustusvoimien kanssa. Kurssit on suunniteltu
ja moduloitu aina kunnan
omista lähtökohdista ottaen huomioon alueellinen toimintaympäristö.

MPK:n puheenjohtaja ja entinen RUL:n puheenjohtaja
Tapio Peltomäki ylennettiin
6.12.2017 everstiluutnantiksi
reservissä. Koska Peltomäki
ei ole Kadettikoulun käynyt
ammattiupseeri vaan tilitoimistoyrittäjä ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ylennys nostatti suurta
kiinnostusta mediassa ja sen
ainutlaatuisuutta korostettiin.
Esimerkiksi Peltomäen oman
piirin eli Varsinais-Suomen reserviläispiirien Parivartio-lehti
otsikoi Peltomäen olevan ensimmäinen sotien jälkeinen
everstiluutnantti.
Mutta väite ei pidä paikkaansa.

Kun puolustusvoimien lippujuhlapäivänä tai itsenäisyyspäivänä näkee jonkun saavan
reservissä
everstiluutnanttiylennyksen, voi olla melko varma, että kyseessä on
evp-upseeri. Aina silloin tällöin Kadettikoulun käyneitä
majureita tai everstiluutnantteja ylennetään heidän eläkkeellä ollessaan korkeampaan arvoon sodan ajan sijoituksensa
takia ja osin myös kiitoksena
heidän reserviaikaisista ansioistaan maanpuolustustehtävissä.
Esimerkiksi Uudenmaan reservipiirien aiempi pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pekka
Pulkkinen on saanut reservissä
everstiluutnantin arvon ja MPK:n entinen Uudenmaan piiripäällikkö Risto Muurman
everstin arvon, kuten myös
koko joukko entisiä sotilasalueiden päälliköitä.
Pitkään majuri oli reserviupseerin korkein mahdollinen
sotilasarvo. Mutta reserviläisen ylentäminen everstiluutnantiksi tuli periaatteessa
mahdolliseksi kun Pääesikunnan pysyväisohje ylentämisestä tuli voimaan 1.10.2000. Pysyväisohje on viimeksi uusittu
1.7.2015. Ohjeessa todetaan,
että reservissä everstiluutnantiksi ylentäminen edellyttää
yleensä korkeakoulututkintoa
ja palvelusta puolustushallinnossa.
Ensimmäiset uudet Kadettikoulua käymättömien reserviläisten everstiluutnanttiylennykset tapahtuivat 4.6.2001.
Silloin ylennettiin everstiluutnantiksi Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Erkki Paukkunen sekä Rajavartiolaitoksen
esikunnan hallinnollisen osaston päällikkö Juhani Uusitalo.
Sen jälkeen everstiluutnantiksi ylennettiin reserviläisenä
myös Kauko Palvalin. Hän
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Viime itsenäisyyspäivänä tehtiin merkittävä reservin ylennys
kun Tapio Peltomäki
Turusta sai everstiluutnantin
arvon.
Asian uutisoinnissa
tuotiin usein esille
se, että ylennys oli
ensimmäinen reserviupseerille
sodan
jälkeen. Mutta onko
tarkkaan ottaen näin?

Puolustushallinnon
palvelus tuo jämät

Oltermanni

Mannerheim-ristin ritari ja kansanedustaja Eero Kivelä ylennettiin
everstiluutnantiksi reservissä jo vuonna 1967. SA-kuva.

kertainen puolustusministeri
Arvo Pentti sai myös vastaavan ylennyksen 1960-luvulla.
Hän oli tosin sotavuosina suorittanut myös kadettiupseerin
tutkinnon.

Korkealle sota-aikana
Amerikassa…
MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki ylennettiin viime itsenäisyyspäivänä ilman kadettiupseerin taustaa
everstiluutnantiksi. Kuva RUL.

Everstiluutnantin kauluslaatta. (Kuva: Jukka Sippola)

palveli pitkään Pääesikunnassa liikuntapäällikkönä. Puolustusministeriön
silloinen
ylijohtaja Pauli Järvenpää
ylennettiin 6.12.2007 everstiluutnantiksi.
Niin ikään everstiluutnanttiarvon on saanut myös puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen osastonjohtajana
toiminut professori Lasse Salonen.
Myös siviilitehtävissä toimiva
reservin erikoisupseeri on voinut päätyä everstiluutnantiksi
asti. Eräs tällainen ylennetty
on taipalsaarelainen lääkintöneuvos ja kirurgian ylilääkäri Jaakko Permi. Hänet on
ylennetty lääkintäeverstiluutnantiksi 6.12.2011.
Kaikille näille aiemmille
2000-luvulla
tapahtuneille
reserviläisten everstiluutnanttiylennyksille on yhteistä se,
että ylennetyt työskentelivät
puolustushallinnossa. Siinä
mielessä Tapio Peltomäki rikkoi lasikaton ylennyksellään.

Jo 60-luvulla everstiluutnantteja
Mutta vielä 1960-luvulla reserviupseereita
ylennettiin
everstiluutnantiksi, vaikka sittemmin ylennyksissä seurasi
pitkä tauko aina 2000-luvulle
asti. Kattavaa listaa ylennyksistä ei ollut Pääesikunnasta
saatavissa, mutta oman selvitykseni mukaan näihin varhaisempiin ylennyksiin vaikuttivat taustalla sodanaikaiset
ansiot vaikka elettiinkin jo
vakaata rauhan aikaa.
Mannerheim-ristin ritari nro
9, asekätkijä ja sittemmin kansanedustaja sekä Finlaysonin
sosiaalijohtaja Eero Kivelä
sai ylennyksen everstiluutnantiksi reservissä 4.6.1967.
Kivelä oli tuolloin 58-vuotias.
Majuriksi hänet oli ylennetty
jatkosodan aikana 1943 ja hän
komensi sodassa mm. pataljoonaa.
Rovaniemeläinen
metsänhoitaja ja uittopäällikkö P.V.
Pentikäinen osallistui sotiin
ensin komppanianpäällikkönä
ja haavoittumisensa jälkeen
Itä-Karjalan sotilashallinnon

Metsäasiaintoimiston päällikkönä nousten majuriksi. Reserviupseeritoimintaa ikänsä
harrastanut Pentikäinen (mm.
RUL:n II vpj.) ylennettiin
1960-luvulla everstiluutnantiksi.
Everstiluutnantiksi nousivat
niin ikään 1960-luvulla Reserviupseeriliiton pitkäaikainen
pääsihteeri Aimo Raassina,
joka komensi Siiranmäessä
ja Äyräpäässä 1944 reservin
kapteenin arvoisena Adolf
Ehrnroothin Tyrjän Rykmentin eli JR 7:n toista pataljoonaa, sekä Reserviupseeriliiton
puheenjohtajana 1958–1964
toiminut, metsäteollisuuden
johtotehtävissä työskennellyt
varatuomari Lauri K.J. Tukiainen.
Kaksi lakimiestä, Olavi Korte
ja Kalervo Artema, ylennettiin reservissä everstiluutnantiksi. Molemmat ovat toimineet Pääesikunnassa asessorin
virassa. Aikaisemmin tämä
puolustusvoimien johtava lakimiestehtävä laskettiin kenraalikuntaan kuuluvaksi.
Mannerheim-ristin ritari nro
29, maanviljelijä ja nelin-

Ylentämiskäytännöt vaihtelevat vahvasti eri maissa ja
eroa on myös sodan ja rauhan
aikana. Esimerkiksi Yhdysvaltain sisällissodassa 1861–1865
saattoi sotilaskoulutusta saamaton nousta taistelussa menestymisensä ansiosta jopa
kenraaliksi ja vieläpä hyvin
nuorena.
Kuuluisin esimerkki oli George Armstrong Custer, joka
ylennettiin vuonna 1863 prikaatikenraaliksi vain 23-vuotiaana. Ennen sodan loppua
ratsuväenkomentajana kunnostautunut ”Poikakenraali”
Custer oli jo kenraalimajuri.
Yhdysvaltain
sisällissodan
päätyttyä kaikille lukuisille
uusille kenraaleille ja eversteille ei riittänyt vakansseja.
Custerkin – vaikka oli West
Pointin sotilasakatemian käynyt – aloitti sodan jälkeen
uransa vakinaisessa armeijassa ensin kapteenina ja sittemmin everstiluutnanttina,
jonka arvoisena hän kaatui
268 miehensä kanssa siouxeja
vastaan käydyssä Little Bighornin taistelussa 1876. Mutta
kenraali Custerina hänet aina
muistetaan.
Tunnettu amerikkalainen erämies ja opas, mutta kouluja
käymätön Christopher ”Kit”
Carson ylennettiin prikaatikenraaliksi vuonna 1865
ansioistaan sisällis- ja intiaanisodissa. Hän lienee ollut
Yhdysvaltain historian ainoa
lukutaidoton kenraali.

…ja myös Suomessa
Sodan aikana on Suomessakin reserviupseereita ylennetty jopa everstin arvoon. Enso
Gutzeitin toimitusjohtaja ja
kahteen kertaan ministerinä ollut vuorineuvos Väinö
Kotilainen toimi jatkosodan
aikana Itä-Karjalan sotilashallinnon ensimmäisenä komentajana ja johti myös vallattujen
alueitten siviilihallintoa.
Kotilainen sai everstin ar-

von sota-aikana, kuten myös
Itä-Karjalan sotilashallinnon
kolmantena komentajana ja
myöhemmin niin ikään ministerinä toiminut Olli Paloheimo. Vuorineuvos Paloheimo
oli koulutukseltaan metsänhoitaja, mutta hän oli myös
jääkäri ja oli sisällissodan jälkeen kolmisen vuotta armeijan
palveluksessa ennen siirtymistään metsäteollisuuden johtotehtäviin.
Sota-aikana everstiluutnantti- ja rauhan tultua everstiylennyksen sai täydellisestä
siviilitaustastaan huolimatta
jatkosodassa Päämajan tiedotusosaston päällikkönä toiminut Kalle Lehmus, josta
sittemmin tuli puolustusministeriön kansliapäällikkö ja
myös puolustusministeri vuosina 1957–58. Kalle Lehmus
oli se henkilö, joka ehdotti
Suomi-konepistoolin viemistä
Hitlerille lahjaksi sen sijaan,
että hänelle lahjoitettaisiin Akseli Gallen-Kallelan taulu tai
muu Suomen kansallisaarre.
Lehmus tunnetaan myös sotahistorioistaan, hän on mm.
kirjoittanut teoksen Mannerheimista.
Ylennys everstiluutnantiksi
tehtiin helmikuussa 1944 korkeimman oikeuden pitkäaikaiselle jäsenelle, oikeusneuvos
Paavo Kekomäelle. Hän toimi sota-aikana Mannerheimin
luottomiehenä oikeudellisissa
asioissa Päämajan hallinnollisen toimiston päällikkönä eli
lähinnä nykyistä Pääesikunnan asessoria vastaavassa tehtävässä.
Nopein urakehitys Suomen
armeijassa oli kuitenkin Mannerheimin luottomieheksi kohonneella Rudolf Waldenilla,
joka nousi 14 kuukaudessa
luutnantista kenraalimajuriksi
vuosina 1918–19. Walden oli
aikoinaan käynyt Haminan
kadettikoulun, mutta erosi
sortovuosien takia Venäjän
armeijasta ja lähti liike-elämään. Hänestä tuli Yhtyneiden Paperitehtaiden perustaja
ja toimitusjohtaja. Walden ehti
myös toimia useita kertoja
sekä sota- että puolustusministerinä, ja hän sai 1942 täyden
jalkaväenkenraalin arvon.
JUKKA SIPPOLA

Suomen Reserviupseeriliitto nimesi varautumistoimikunnan vuonna 2014, jossa
yhdeksi hankkeeksi otettiin
Pilottiprojekti Kempele 2016.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys päätti laatia vuoden 2017
aikana varautumiskoulutuksen
koulutusohjelman, jossa yhtenä projektina oli Kempeleen
pilottimalli. Työstetylle mallille annettiin nimi: Case Kempele- esimerkki vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuksista
kunnan varautumisessa.

MPK:n nykyiset koulutustehtävät jaetaan kolmeen luokkaan. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA) kerää vuodessa 25
000 osallistujaa, varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU) 18 000
osallistujaa ja sotilaallinen koulutus (SK) 10 500 osallistujaa. Näistä sotilaallinen koulutus on puolustusvoimien MPK:lta tilaamaa koulutusta
paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittämiseksi. (KUVA: Ruotuväki/
Heikkilä)

ja suunnitelmaa täydennettiin
vuosina 2005-2007 Varautumisjohtajan perus- ja jatkokurssilla.
MPK nimesi 2008 varautumissuunnittelua varten Vartu-jaoston. Minulla oli mahdollisuus
olla mukana valmistelemassa
kahden vuoden aikana Vartu-koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmassa saatiin valmiiksi 1. Varautumisen perustaso:
Turvallisuustietoinen kansalainen, 2. Jatkotaso: Toimintataitoinen kansalainen arjen
häiriötilanteissa ja 3. Erikoistaso: Poikkeusolojen tuntemus
kansalaisena. Aikaisemmin
valmistellusta varautumisaineistosta ja koulutuskokemuksesta oli merkittävästi hyötyä
jaoston koulutusohjelmaa laadittaessa.
Seuraavassa vaiheessa RUL:n
nimesi vuonna 2013 varautumisen työryhmän, jossa valmisteltiin uusi moduloitu Varautumisjohtajan jatkokurssi
sekä dia-esitys: Varautuminen
ja jatkuvuuden hallinta kunnassa. Se painottui kuntien
varautumiseen yhteiskunnan
erilaisiin
häiriötilanteisiin
sekä valotti vapaaehtoisten

Tarkoitus ja työvaiheet
Pilotin yhtenä lähtökohtana on
rekrytoida ja kouluttaa kunnan
vapaaehtoisia reservin johtajia
sekä vapaaehtoisia henkilöitä
täydentämään poikkeusoloissa
johtaja- ja käytännön osaajien
vaje kunnan evakuointimuodostelmassa. Toisaalta jatkossa voidaan myös selvittää
vapaaehtoisten henkilöiden
käyttöä vakavissa normaaliajan häiriötilanteissa.
Peruslähtökohta pilotin ja
Case Kempeleen rakentamiselle oli se, että Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi
vuonna 2014 Kempeleen varautumisen pilottiprojektin ja
sitoutui sen valmisteluun ja
toteutukseen. Samalla Kempeleen kunnanjohtaja nimesi
suunnittelua varten pääasiassa reserviläisistä kunnan varautumisen yhteistyöryhmän.
Pohjois-Pohjanmaalla toimiva
maanpuolustusjärjestöjen sekä Majuri ( res ) Kari Ahokas toimii Kempeleessä varautumispäällikkönä.
viranomaisten
yhteistyövaliokunta päätti koordinoida
hanketta aluetasolla. Reser- tävään. Myönteisessä tapauk- ganisaatioon sijoitettua henviupseeriliiton varautumistoi- sessa heille päätettiin hakea kilöstöä. Koulutus tapahtuu
MPK:n kursseina ja koulumikunnassa pilotin valmiste- VAP-määräys.
tettavina ovat vapaaehtoiset
lu aloitettiin samana vuonna
Koulutusta jatketaan siten, että reserviläiset sekä kolmannen
2014.
MPK:n Pohjois-Suomen maa- MPK:n kurssilla annetaan sy- ja neljännen sektorin aktiivit.
puolustuspiiri järjesti vuon- ventävää väestönsuojelukou- Koulutetut sijoittuvat kunnan
na 2017 yhdessä Kempeleen lutusta. Jatkokoulutus eriy- poikkeusolojen organisaation
kunnan kanssa rekrytointiti- tetään siten, että esimerkiksi erilaisiin johto- ja vastuutehlaisuuden ja pyysi puolustus- kokoontumispaikkojen johta- täviin.
voimien Pohjois-Pohjanmaan jiksi/varajohtajiksi sijoitetuille Suunnitelmat ja niiden edellytja Kainuun aluetoimistoa lä- pidetään kurssi kokoontumis- tämät toimenpiteet henkilöihettämään kutsun Kempeleen paikan toimintasuunnitelman neen päivitetään määräajoin.
kunnassa asuville sopiviksi laatimisesta käyttäen mallina Kunnan virka- ja työsuhteiset
katsomilleen reservin pääl- laadittua kokoontumispaikan muodostavat evakuointiorgalystöön kuuluville henkilöille. esimerkkisuunnitelmaa. Pää- nisaation virallisen rungon.
Tilaisuuteen kutsuttiin lisäksi määränä on saada eri toimipis- Kouluttajina toimivat osaajat
myös muilla toimenpiteillä teille esimerkkisuunnitelman eri yhteisöistä. Vapaaehtoiskokonaisturvallisuudesta kiin- hallitsevat johtajat/varajoh- ten sitoutumisella tuodaan
nostuneita henkilöitä. Heille tajat, jotka pystyvät lyhyes- evakuointityöhön merkittävä
Koulutukseen
kerrottiin voimassa olevat eva- sä ajassa tilannekoulutuksen osaamislisä.
kuointia koskevat määräykset avulla saamaan toimipisteensä osallistuneille reserviläisille
ja oman väestön evakuoinnin olosuhteiden vaatimaan val- sekä virka- ja työsuhteisille
esitetään korvaavia kertausja muualta tulevien evakuoi- miuteen.
tujen vastaanoton järjestelyt. Evakuoinnin koulutusta to- harjoitusvuorokausia, mikäli
Rekrytointitilaisuudessa koot- teutetaan tulevina vuosina koulutustilaisuus täyttää vaatiin evakuointiorganisaatioon käytännön harjoitteluna joko dittavat edellytykset.
ilmoittautuneet ja tiedustel- oman kunnan elimien väliltiin heidän halukkuuttaan si- lä tai yhdessä naapurikunnan Kehityspolku
toutua jatkokoulutukseen ja kanssa. ’Maaliosastona’ voisuunniteltavaan tulevaan teh- daan käyttää evakuointior- Kempeleen kunnan johtoryh-

mä osallistui vuonna 2002
viiden päivän ajan puolustusvoimien järjestämään Salama
2002 – sotaharjoitukseen.
Harjoituksessa sotilaat joutuivat operoimaan Kempeleen
kunnan taajaman alueella.
Raportissa Oulun sotilasläänin komentajalle kerrottiin ne
toimenpiteet, mihin kunnan
on valmistauduttava, mikäli kunnan taajaman alueella
tapahtuu sotilaallista toimintaa tai kunnan väestöä uhkaa sotilaalliseen toimintaan
liittyviä vaaroja. Johtopäätös
oli se, että on valmistauduttava evakuoimaan taajaman
ja mahdollisesti koko kunnan
väestö.
Sotaharjoituksesta
saamani kokemuksen perusteella
laadin RUL:n koulutustoimikunnassa vuonna 2003
raportin vapaaehtoisten mahdollisuuksista kunnan poikkeusolojen organisaatiossa
evakuointia tehtäessä. Seuraavat toimenpiteet tehtiin
koulutustoimikunnan varautumisjohtamisen työryhmässä

toimijoiden mahdollisuuksia.
Kuten jo aikaisemmin toin
esille, RUL perusti vuonna
2014 varautumistoimikunnan
ja MPK vuonna 2017 varautumisen työryhmän. Varautumisen työryhmässä valmisteltiin
vuoden 2017 aikana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
varautumiskoulutuksen koulutusohjelma.
Case Kempele on koulutusohjelman yksi pilotti mallinnettavaksi eri kuntiin. Esimerkkiä voidaan soveltaa
kunnissa myös vakavissa
häiriötilanteissa. MPK asiakirja 178/1.02.03/19.12.2017.
Koko raportti Case Kempeleestä on saatavissa myös
RUL:n sivuilta. Reserviupseeriliitto, Naisten Valmiusliitto,
Reserviläisliitto, Maanpuolustusnaisten Liitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto ovat
vahvistaneet tukensa MPK:n
varautumisen koulutusohjelman toimeenpanolle.
KARI AHOKAS
RUL:N VARAUTUMISTOIMIKUNNAN VPJ
POHJAN
JÄÄKÄRIKILLAN PJ

KILPAILUKUTSU
RESUL:n FALLING PLATES AMMUNNAN
MESTARUUSKILPAILUT 7.7.2018 MIKKELISSÄ
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa
Mikkelissä, Kyrön pellon ampumaradalla lauantaina 7.7.2018. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli
N 61.720476 ja E 27.199779
Kilpailun ohjelma:
Klo.
12.00 - 13.00
Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset niille, jotka eivät osallistu
reserviläisammuntaan. (Kyrön-pirtti)
13.00 – 14.00
Aseiden kohdistus 300m:n radalla, niille jotka eivät osallistu
Reserviläisammunnan lajeihin 1 ja 2.
15.00 – 17.30
Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
17.30 – 18.00
Palkintojen jako Kyrön-pirtin pihalla.
Aseet:
Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62 x 39.
Myös pienemmät kuten 223 Rem sallitaan.
Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja!
Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on
ehdottomasti kielletty. Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi
patruunoita. Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä.
Huolto:

Kyrön pirtissä palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen. Pullakahvia ja keittolounasta tarjolla
asevelihintaan alkaen 11.00 – 15.30 Käteismaksu!
Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta Mikkelin kaupungin
nettisivuilta löytyy majoitustietoa.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset on tehtävä kootusti reserviläispiireittäin 15.06. mennessä ja siitä on
ilmettävä piiri/joukkueen numero, kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi
joukkueenjohtajan sähköpostiosoite ja puhelin numero. Joukkueiden varamiehet tulee
myös ilmoittaa.
Ilmoitus osoite on: pirkkaj@ gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen Tikankolo 22
51200 Kangasniemi. Osallistumismaksu 60 €/ joukkue on suoritettava 30.6.2018
mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille FI02 5105 0620 0610 47 Viite:
ResUL Falling Plates 2018. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 75 euroa/joukkue on
maksettava käteisellä.
Ampumaturva:
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi
- Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/ vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka
kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
Vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilman tositetta
vakuutuksen voimassaolosta ei pääse kilpailemaan.
Tiedustelut:
Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761
Tervetuloa Mikkeliin!
Kangasniemen Reserviläiset ja Kangasniemen Reserviupseerit.
Majoitus:
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Pääkaupunkiseudun reservin upseerien ylennykset
puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. 2018
Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta
2018 yhteensä 860 reservin
upseeria ja erikoisupseeria.
Majuriksi yksi, komentajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi
yksi, insinöörimajuriksi yksi,
kapteeniksi 116, kapteeniluutnantiksi 10, lääkintäkapteeniksi yksi,
yliluutnantiksi 212, merivoimien
yliluutnantiksi 11, luutnantiksi
388, merivoimien luutnantiksi
41, lääkintäluutnantiksi 12 ja
merivoimien insinööriluutnantiksi
1 henkilö.
Majuriksi:
Broman Jan Mikael Kirkkonummi
Havukorpi Simo Tuomas Vihti
Heikkonen Jukka Veikko Espoo
Helaskoski Kimmo Juhani Vantaa
Jarmala Markku Uolevi Helsinki
Jortama Timo Tauno Kempele
Karhu Jarkko Tuomas Kauniainen
Karjalainen Riku Juhani Espoo
Kauko Jyrki Tapio Helsinki
Ketonen Keijo Helge Olavi Pukkila
Kokkola Antti Tapani Helsinki
Laukkanen Lasse Tapani
Limnell Jarno Ilmari Espoo
Lounema Tomi Ristonpoika Helsinki
Länsipuro Joni Tauno Tapani
Mäki Timo Tapio Helsinki
Pekkinen Jukka Matti Sakari Helsinki
Perttilä Timo Pekka Helsinki
Pitkänen Kari Aulis Juhani Vihti
Rahkonen Esa Kalevi Espoo
Rajamäki Markku Juhani Espoo
Rantanen Väinö Sakari Loviisa
Salmenpohja Markus Kaarlo Topias
Lohja
Tervo Jyrki Johannes Pornainen
Toikander Harri Erik Kouvola
Valkonen Heikki Tapio Espoo
Vuokila Timo Johannes Helsinki
Insinöörimajuriksi:
Isopahkala Petri Johannes Järvenpää
Lääkintämajuriksi:
Kärkkäinen Jukka Tapani Vantaa
Kapteeniksi:
Auvinen Antti Erkki Juhana Helsinki
Hario Pasi Sakari Helsinki
Heikkinen Juha Elias Inkoo
Hirvonen Mikko Petteri Helsinki
Holopainen Juha Petteri Vantaa
Ilmonen Anu Piritta Helsinki
Jaakkola Jussi Matti Helsinki
Jokila Jukka Tapio Helsinki
Kalijärvi Teemu Jarno Juhani Helsinki
Karhusaari Antti Waltteri Tuusula
Karppinen Jyri Kimmo Mikael
Helsinki
Kilpiniemi Tuomas Erik Järvenpää
Kivimaa Pasi Jukka Vantaa
Kivistö Martti Tapani Espoo
Kulmala Jari Olavi Espoo
Kulmala Mika Markus Järvenpää
Kulmala Tuomas Paavali Helsinki
Kuulusa Juha Jaakko Nurmijärvi
Kuusikoski Jari Antero Sipoo
Lentonen Samu Sulo Olavi Helsinki
Luoto Teemu Aleksanteri Vantaa
Lännenpää Lauri Hollola
Mahlberg Kari Juhani Salo
Mannermaa Lauri Tuomas Helsinki
Manninen Janne Olavi Espoo
Manninen Sami Juhani Espoo
Mustonen Olli Pekka Hanko
Mäki-Tasku Vesa-Pekka Naantali
Määttä Lassi Mikael Espoo
Niemelä Jaakko Rikhard Helsinki
Oksanen Ismo Olavi Porvoo
Pajunen Markku Tapani Kauniainen
Penttilä Teemu Henrik Espoo
Pietarinen Jari Tapani Kerava
Puska Perttu Päiviö Espoo
Pötsönen Mikko Johannes Kirk-

konummi
Rantala Riku Samuli Helsinki
Ritanoro Jouni Peter Nurmijärvi
Salminen Jussi Lauri Ilari Myrskylä
Suni Hannu Antero Kirkkonummi
Tapionlinna Antti Ossi Ilmari Espoo
Toivonen Esa Mikael Turku
Tuominen Aki Juhani Nurmijärvi
Vanhatalo Jarno Petteri Helsinki
Vienonen Jukka Antero Lohja
Kapteeniluutnantiksi:
Herranen Eetu Petteri Espoo
Merikanto Niko Petri Espoo
Pihlman Juho Viljo Ilmari Helsinki
Stenroos Thomas Alexander Raasepori
Vuorio Marko Tuomas Helsinki
Yliluutnantiksi:
Aaltonen Antti Olavi Espoo
Anttila Juho-Pekka Valtteri Helsinki
Berghem Klaus Henrik Espoo
Bjurström Kim Johan Helsinki
Carlson Harri Antero Espoo
Eschner Erich Daniel Helsinki
Haaja Marko Tapani Kirkkonummi
Hankivaara Aleksi Ensio Kirkkonummi
Heimola Niko Perttu Helsinki
Heinonen Jarmo Juhani Helsinki
Hopeakoski Paavo Ilari Mäntsälä
Huutonen Matti Tapani Helsinki
Hylli Marko Seppo Juhani Helsinki
Jaatinen Teemu Juhani Raasepori
Joensuu Jukka-Pekka Kristian Espoo
Kalasniemi Jani Petri Helsinki
Karppola Jukka Matti Tapani Helsinki
Keskitalo Juha Henrik Ilmari Vantaa
Kontiokorpi Riku Petteri
Koskelainen Vesa Juhani Espoo
Kotilainen Jukka Tapio Nurmijärvi
Krooks Anssi Juhani Helsinki
Kurppa Risto Hermanni Espoo
Kyllönen Tero Markus Helsinki
Kymäläinen Seppo Johannes Helsinki
Laakso Hannu Anssi Nurmijärvi
Laine Jaakko Tapani Espoo
Larikka Antti Veikko Sakari Helsinki
Lehto Juuso Veikko Helsinki
Leisti Juho Ville Olavi Espoo
Linnanto Esa Matti Espoo
Luisto Rami Mikael Helsinki
Miettinen Pasi Juhani Espoo
Mäenpää Ari Matias Vihti
Mäki-Laurila Jyrki Tapio Helsinki
Niemelä Marko Juhani Helsinki
Oila Markku Juhani Lohja
Ollila Mika Marko Tapio Lohja
Pajuportti Mika Jukka Pellervo
Helsinki
Pennanen Antti Heikki Porvoo
Pentti Elias Mikael Martinpoika
Espoo
Pihkanen Aleksi Helsinki
Pitkänen Jarmo Antero Espoo
Piuva Juha-Pekka Espoo
Rantala Tuomas Ilmari Espoo
Reittu Jarkko Tapani Espoo
Rekola Jaakko Olavi Pornainen
Riistama Mikko Samu Tapio Tuusula
Risikko Heikki Tapani
Roselius Amos Frans Erik Espoo
Ruukki Arttu Jalmari Helsinki
Ruuska Juha Kalervo Espoo
Saario Mika Jyrki Tapio Lohja

Seppälä Asko Tapio Kirkkonummi
Seppänen Pertti Aulis Vaala
Sillanmäki Jesse Antero Helsinki
Soivio Miikka Petteri Raasepori
Svinhufvud Pehr Eino Martti Espoo
Tala Olli Sakari Vantaa
Toivanen Antti Santeri Helsinki
Toivanen Pasi Kaleva Helsinki
Vainio Jari Kalevi Nurmijärvi
Valo Senja Tuulia Espoo
Vanhanen Tommi Johannes Vantaa
Vartiainen Joonas Jukka Kalervo
Helsinki
Vertanen Anu Tuulikki Helsinki
Vesterinen Visa Ilmari Espoo
Vilén Teemu Matias Vantaa
Virtanen Tero Tapio Espoo
Yrjänen Jukka Harri Kalevi Tuusula
Yliluutnantiksi (Merivoimat):
Metsberg Toni Kristian Helsinki
Oikkonen Pasi Petteri Porvoo
Virtanen Juha-Pekka Helsinki
Vänttinen Aki Markus Kirkkonummi
Luutnantiksi:
Ahde Arto Kalevi Helsinki
Aho Aleksi Tapani Oskari Helsinki
Ahola Roope Jalmari Espoo
Airaksinen Jerry Mikael Juhani
Espoo
Aroniitty Mikko Antero Sipoo
Artimo Paulus Mikael Espoo
Backlund Ville-Pekka Antero Helsinki
Backman Henry Samuel Espoo
Erkkilä Jukka Eero Aleksi Kerava
Greis Tuisku Tuukka Matias Helsinki
Grönholm Tommi Mikael Tampere
Haapamäki Joni Henri Mikael
Helsinki
Haavisto Ilkka Tapio Helsinki
Hakkarainen Tuukka Antero Vantaa
Hakulinen Jarno Mikko Tapio
Tuusula
Hallavo Antti Sakari Helsinki
Hannukkala Markus Samuel Helsinki
Hannus Juho Erik Markunpoika
Helsinki
Harjunpää Mika Tapio
Harri Lauri Erkki Helsinki
Hattunen Ilkka Sakari Helsinki
Heikkonen Matti Tapani Kauniainen
Hellstén Severi Emil Helsinki
Hieto Tuukka Ville Matias Helsinki
Hiltunen Jim Oscar Vantaa
Hinkkuri Sami Lauri Janne Helsinki
Holm Niko Petteri Helsinki
Holma Aleksi Timo Sakari Vantaa
Holma Lauri Johannes Helsinki
Huokuna Lasse Juhani Espoo
Hämäläinen Arto Toni Tapani Helsinki
Hämäläinen Niko-Petteri Juhani
Espoo
Isosävi Janne Kalervo Helsinki
Jokiluoma Antti Matias Helsinki
Jokinen Jori Jeremias Helsinki
Juntunen Juha Sakari Kerava
Jänkälä Valtteri Veikko Hermanni
Helsinki
Kairema Joel Juha Petteri Espoo
Kaiser Mikael Ferdinand Pornainen
Kala Janne Ilari Helsinki
Kangas Roope Hermanni Helsinki
Kapanen Tero Johannes Nurmijärvi
Karhunen Jouni Antero Vantaa
Karis Peter Henry Helsinki
Karivalo Perttu Lauri Hyvinkää
Karjalainen Risto Kari Einari Ori-

mattila
Kellman Sunny Argo Joonatan
Helsinki
Keskinen Lauri Jaakko Johannes
Vantaa
Kettunen Jukka Paavo Henrik
Helsinki
Kilponen Akseli Karinpoika Helsinki
Kirkko-Jaakkola Paavo Aleksanteri
Helsinki
Koivuniemi Janne Petteri Helsinki
Kontkanen Toni Markus Helsinki
Korkeela Jussi Petteri Helsinki
Kortessalmi Juha Pekka Espoo
Kouhia Joonas Jimi Eemeli Espoo
Kuisma Mika-Tapani Markus Espoo
Laakso Jyri Kristian Juhani Helsinki
Laatunen Jukka Petteri Tuusula
Lahti Timo Jaakko Vantaa
Lahtinen Juuso Heikki Valtteri
Helsinki
Lahtinen Sami Arttu Ilmari Helsinki
Laine Olli Pekka Valtteri Espoo
Laitonen Janne Heikki Juhani Espoo
Lassinantti Tuomas Lennart Helsinki
Lehtola Lauri Juhani Helsinki
Leirimaa Olli Juhana Espoo
Leponen Jarno Erik Tuusula
Leskinen Petteri Erik Johannes
Espoo
Liettyä Matias Olavi Helsinki
Lindholm Heini Marika Harrintytär
Espoo
Loponen Tomi Tapani Espoo
Luoma Antti Aku Johannes Helsinki
Maakala Viljami Juhani Helsinki
Maaninka Uska Joona Armas Helsinki
Manninen Teemu Iisak Matias
Helsinki
Martikainen Miika-Henri Kristian
Helsinki
Masalin Sami Petteri Espoo
Merikoski Max Johannes Helsinki
Mustonen Ilari Veikko Johannes
Helsinki
Mutanen Justus Vantaa
Myllykangas Timo Juhani Nurmijärvi
Mäkelä Jussi Ilari Helsinki
Mälkiä Petri Tapani Vantaa
Niemi Iiro Antti Kalervo Helsinki
Nihtilä Niko Arvo Mikael Helsinki
Nikitin Paavo Väinö Johannes
Helsinki
Nousiainen Mika Juhani Vantaa
Oljemark Otto Fredrik Helsinki
Panula Anssi Johannes Helsinki
Partanen Mikko Paavali Vantaa
Pasanen Visa Petri Järvenpää
Pelkonen Sami Yrjö Arvid Nurmijärvi
Peltola Tuomas Kaappo Antero
Kerava
Penttilä Jussi Ilmari Helsinki
Penttinen Jussi Pentti Johannes
Espoo
Pessi Johannes Eero Arvid Helsinki
Pietarinen Antti Juhani Liperi
Piili Lassi Eemeli Espoo
Pisilä Jori Pietari Kirkkonummi
Posio Juho Henrik Vantaa
Rantaniemi Jori Juhani Helsinki
Raudaskoski Janne Santeri Seinäjoki
Rauhala Erkki Markus Mikael
Helsinki
Reijonen Ville Markus Helsinki
Rintakoski Miika Sami Johannes
Espoo
Rinttilä Jussi Petteri Nurmijärvi
Rossi Mika Juhani Espoo
Ruuskanen Sami Antero Tuusula
Rytkönen Heikki Olavi Espoo
Räkköläinen Lauri-Pekka Johannes
Vantaa
Saari Arto Juhani Espoo
Saari Petteri Johannes Tuomaanpoika
Espoo
Saarinen Juha Henrik Helsinki
Salo Mikko Valtteri Helsinki
Salonen Lauri Olavi Tampere
Santasalo Juho Tapani Helsinki
Sihvonen Jarno Mika Vantaa
Simola Ville Matti Espoo
Sinda Jukka Tapio Vantaa
Sirkiä Ville Martti Juhani Helsinki
Skytte Patrik Vilhelm Helsinki
Soini Reetta Kristiina Vantaa

Sommarberg Marko Kristian Helsinki
Stjerna Jori Henrik Helsinki
Sucksdorff Matias Olavi Vantaa
Suomala Tuisku Tapio Helsinki
Taavitsainen Ossi Topias Espoo
Taipale Matti Aarre Helsinki
Tarvainen Aleksi Helsinki
Tenhunen Juuso Tapani Helsinki
Tervala Matias Mikko Kristian
Helsinki
Tiainen Tuomas Kullervo Helsinki
Ticklén Anssi Mikael Espoo
Tiitinen Petri Tapani Vantaa
Toikka Heikki Akseli Mikaelinpoika
Helsinki
Toivanen Anni Hilda Onerva Järvenpää
Toiviainen Aleksi Johannes Kerava
Toivonen Antti Severi Helsinki
Tómasson Stefán Mikael Espoo
Tossavainen Jussi Oskari Kuopio
Tujunen Jukka Sakari Vantaa
Turpeinen Aapo Tuomas Helsinki
Ukkonen Jukka Antero Kirkkonummi
Vasica Alex Michael Kirkkonummi
Vesikko Pekka Johannes Helsinki
Westerback Pontus Karl Robert
Helsinki
Vieno Hannu Kauko Tapani Helsinki
Viianmaa Olli Aleksi Helsinki
Virkola Lauri Matti Helsinki
Virolainen Savi Santeri Pauli Helsinki
Vuorinen Jussi Tapio Espoo
Vuorinen Lauri Juhana Helsinki
Yli-Kankahila Anssi Lauri Antero
Helsinki
Ylirisku Vesa Erkki Kerava
Ylitalo Ville Joonatan Helsinki
Özsolagay Lauri Aleksanteri Kirkkonummi
Luutnantiksi (Merivoimat):
Aalto Jukka Pekka Espoo
Ahto Ossi Matias Helsinki
Anttila Erno Tuomas Vantaa
Brusila Samuel Järvenpää
Ehrnrooth Carl-Philip Alexander
Helsinki
Fallström Peter Erhard Sipoo
Jyllikoski Daniel Alexandr Helsinki
Kaidesoja Joel Jaakko Henrik Helsinki
Kaikkonen Aku Rolf Ilmari Espoo
Kaksonen Kai-Verneri Helsinki
Karanen Roy Peter Sebastian Helsinki
Kaukonen Jaani Salomon Kirkkonummi
Kurtén Roy Rasmus Helsinki
Linnanmäki Pekko Viljami Espoo
Nikunlaakso Risto Johannes Vantaa
Nousiainen Antti Tapani Helsinki
Pohjalainen Otso Jussi Samuli Vantaa
Raiskila Wäinö Mikael Espoo
Rikala Juho Markus Helsinki
Snellman Oliver Pauli Johan Helsinki
Sundqvist Eric Axel Helsinki
Takki Jimmy Kristian Kauniainen
Toppinen Eero Antti Edvard Helsinki
Tuominen Ville Valtteri Espoo
Waselius Jacob Wilhelm Zacharias
Kauniainen
Viitanen Tuomas Pellervo Helsinki
Virtanen Tatu Aleksi Helsinki
Vuoria Antti Yrjö Johannes Helsinki
Ylä-Rautio Antti Lauri Kristian
Espoo
Insinööriluutnantiksi:
Jokipii Joni Mikael Kangasala
Kokkonen Hannu Kalevi Lempäälä
Lääkintäluutnantiksi:
Pirinen Jani Ruben Rickard Vantaa
Saarinen Antti Kustaa Helsinki
Sinkkonen Saku Tapani Kirkkonummi
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Uudenmaan aluetoimiston päällikön ylentämät henkilot
reservissä puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. 2018
Aluetoimistojen päälliköiden
ylentämät henkilöt reservissä
UUDENMAAN ALUETOIMISTO

Sotilasarvoon:
SOTILASMESTARI
Degerth Nils Johan Henrik Kirkkonummi
Kiukkonen Olli-Pekka Tuusula
Sotilasarvoon:
YLIVÄÄPELI
Alkio Timo Antero Vantaa
Elonen Juha Anssi Vantaa
Hamström Hans Karl Kristian Sipoo
Hartell Jaakko Ilmari Vihti
Järnstedt Reijo Juhani Espoo
Koivusipilä Jukka Petteri Siuntio
Mäkinen Antti Johannes Vihti
Palonen Janne Kristian Porvoo
Sarilahti Tomi Petteri Vantaa
Sarviaho Rainer Tapio Siuntio
Wist Hannu Mikael Pornainen
Sotilasarvoon:
YLIPURSIMIES
Tiainen Mikko Tapio Inkoo
Tulimaa Mika Heikki Kristian Espoo
Sotilasarvoon:
VÄÄPELI
Ahola Arto Tapio Espoo
Hartikainen Mikko Johannes Vantaa
Heikkilä Jaakko Oskari Vantaa
Heinaro Tatu Matti Kirkkonummi
Heinonen Niina Monika Vantaa
Hyypiä Jaakko Petteri Johannes
Lohja
Ihatsu Tero Teemu Tapio Tuusula
Juutilainen Petri Antinpoika Vantaa
Koffert Kalle Kasimir Nurmijärvi
Korhola Tommi Kalevi Espoo
Kuusrainen Jari Tapio Tuusula
Latva-aho Markus Mikael
Laurén Christian Karl Mikael
Tuusula
Mikkola Timo Samuli Vantaa
Mutta Jaanek Helsinki
Norva Antti Olavi Karkkila
Pellikka Marko Tapio Loviisa
Piensoho Petri Erkki Kirkkonummi
Pöyhtäri Esko Pentti Mikael Espoo
Rilamo Tommi Tapio Espoo
Rintala Ville Ilmari Vantaa
Saurila Jouni Juhani Hyvinkää
Topp Pekka Tapani Porvoo
Virtanen Aki Pekka Nurmijärvi
Vuorenmaa Mikko Paavo Petteri
Kerava
Väistö Aki Juhana Espoo
Värmälä Matti Jussi-Pekka Espoo
Sotilasarvoon:
PURSIMIES
Häkkinen Ville Kristian Espoo
Kaukonen Keijo Antero Espoo
Sotilasarvoon:
YLIKERSANTTI
Aaltonen Pekka Sakari Espoo
Aittokallio Esa Tapani Hyvinkää
Alfthan Björn Roland Espoo
Ansas Hannu Erkki Juhani Lohja
Eerikäinen Tero Taneli Espoo

Ekström Philip Simon Sipoo
Finni Antti Tapani Espoo
Grönholm Kenneth Richard Porvoo
Hautamäki Veli-Pekka Porvoo
Huovinen Janne Pekka Espoo
Huovinen Marko Antero Tuusula
Hyväoja Timo Juhani Järvenpää
Hyvärinen Ilkka Juhani Kerava
Immonen Jari Pekka Tuusula
Immonen Risto Kalevi Espoo
Jylhä Sami Jaakko Vihti
Jäppinen Kari Tapani Sipoo
Kari Antti Santeri Vantaa
Karuluoto Teemu Mikael Espoo
Kivistö Vili Veli-Matti Kauniainen
Komulainen Ville Kasperi Helsinki
Kortesuo Ilkka Aleksi
Kujala Mikko Olavi Espoo
Kullström Lars Magnus Järvenpää
Kunnas Mikko Lauri Edvard Espoo
Kuusimäki Antti Jaakko Vantaa
Kärnä Jari Erkki Porvoo
Lagerstam Visa Pekka Porvoo
Lainpelto Tero Samuli Järvenpää
Laitala Nuutti Sami Seppo Kirkkonummi
Lehtomäki Riku Eemeli Espoo
Liesimaa Timo Juhana Sebastian
Vantaa
Lindberg Victor Gustaf Hugo Sipoo
Lindblad Jussi Risto Matias Espoo
Loikkanen Jaakko Otto Valtteri
Vantaa
Moilanen Janne Ilmari Lohja
Mäkelä Mikael Kari Espoo
Nousiainen Nikodemus Elmeri-Johannes Nurmijärvi
Oikarainen Jussi Hermanni Espoo
Onnela Valtteri Aleksanteri Vantaa
Parviainen Tomi Juhani Vantaa
Rantanen Ville Heikki Vantaa
Ryhänen Olli Antero Lohja
Salminen Jesse Samuli Vihti
Salminen Tommi Robert Porvoo
Silvonen Pauli Ilmari Espoo
Snellman Lauri Jaakko Olavi Vantaa
Soitiala Antti Juhani Hyvinkää
Suomi Mikko Kalle Johannes Vantaa
Suomi Virpi Piritta Nurmijärvi
Tapio Petri Mikael
Taskinen Timo Antero Tuusula
Termonen Karri Jalmari Porvoo
Tissari Jukka Pekka Järvenpää
Turunen Mika Juhani Espoo
Uusikumpu Kimmo Juhani Vantaa
Valtonen Martin Mikael Kirkkonummi
Vartiainen Jukka Pekka Nurmijärvi
Welander Rolf Eric Niklas Raasepori
Wikström Thomas Rafael Kirkkonummi
Välilä Teemu Juhani Espoo
Sotilasarvoon:
KERSANTTI
Aaltonen Timo Juhana Espoo
Aarnio Juha Matti Kalervo Vantaa
Ahokannel Katja Helena Pornainen
Alhonen Ismo Henrik Porvoo
Anttonen Arttu Niilo Johannes
Kirkkonummi
Brandt Dmitrij Espoo
Dahlman Juha Kristian Hyvinkää
Elo-Rauta Juuso Lyly Taneli Sipoo
Eriksson Daniel Alexander Helsinki
Erjama Olli Juhani Espoo
Eskman Richard Karl Henrik Porvoo
Fihlman Henri Elias Espoo
Forssell Ronny Michael Espoo
Haakana Miisa-Maria Helinä Espoo
Haapakoski Ari Mikko Antero Vihti
Haapala Saara Maria Espoo
Haapaniemi Kari Tapani Nurmijärvi
Hacklin Ilpo Ilmari Kerava
Hahkala Harri Matti Kirkkonummi
Haikola Juha Tapani Kirkkonummi
Hakala Ari Tapani Porvoo
Hansson Henri Eric Loviisa
Heino Joni Kalevi Järvenpää
Helander Iisak Efraim Vantaa
Henriksson Mikael Erik Espoo
Hilpinen Joni Arttu Sakari Vantaa
Hiltunen Pauli Matias Hyvinkää
Honkanen Pekka Mikael Tuusula
Huhta Timi Santeri Hanko
Hurri Pasi Markus Inkoo
Huttu Jarkko Tapani Vantaa

Hämäläinen Panu Tuomas Järvenpää
Johansson Per Emil Andreas Espoo
Junikka Heikki Mikael Espoo
Juujärvi Miikka Sakari Helsinki
Juutilainen Antti Olli Petteri Helsinki
Järvenpää Ville-Valtteri Kirkkonummi
Järvi Mikko Johannes Espoo
Kaisko Karo Henrik Vantaa
Kaivola Taneli Pietari Espoo
Kajan Konsta Johannes Sipoo
Kajander Jarno Mikael Porvoo
Kallinen Mika Juhani Hyvinkää
Kallinen Sami Markus Vantaa
Kallio Christopher Robert Vantaa
Kankkunen Matias Johannes Espoo
Kankkunen Ville Petteri Hyvinkää
Karjalainen Mai Karoliina Vantaa
Karttunen Jussi Pekka Espoo
Karttunen Topias Eero Antero Vihti
Kaski Jaakko Joel Kirkkonummi
Kaukinen Miika Aleksi Lohja
Keinänen Kasper Erik Johannes
Espoo
Keisala Olli Samuel Espoo
Koho Mikko Antti Sakari Vantaa
Koistinen Uula Aleksi Vantaa
Koivula Kimmo Sami Tuusula
Koivuniemi Teemu Oskari Espoo
Kojo Lauri Henrik Vantaa
Konttila Oula Santeri Vantaa
Korhonen Harri Johannes Vihti
Korkiakoski Juha Samuli Espoo
Korkolainen Tuomas Allan Porvoo
Kumpulainen Suvi Niina-Helena
Vantaa
Kunnas Jari Heikki Juhani Espoo
Kurki Kim Mikael Kauniainen
Kurvinen Joni Antti Kristian Espoo
Kymäläinen Heikki Antero Mäntsälä
Laakso Juuso Aatu Petteri Hyvinkää
Lahti Vesa Antti Oskari Vantaa
Lehtola Janne Petteri Nurmijärvi
Lehtonen Antti Juhani Vantaa
Lehtonen Jussi Matias Espoo
Lehtonen Mikael Juho Eerikki Lohja
Leppänen Pasi Tuomas Vantaa
Liikkanen Tero Tapio Mäntsälä
Lindeman Lars Henrik
Linna Jaakko Pekka Johannes Kauniainen
Lipasti Mikko Ilmari Vantaa
Liukkonen Jarkko Juhani
Lundell Markus Niklas Kauniainen
Luoma Iiro Juhani Espoo
Lönnqvist Henrik Alexander Vantaa
Majamäki Jussi Niilo Iivari Vantaa
Mannerkoski Tuomas Valtteri Espoo
Mantere Juuso Viljami Espoo
Markkanen Antti Ilkka Herman
Vantaa
Marttila Valtteri Kustaa Espoo
Meriläinen Mika Antero
Meski Tony Paul Christian Espoo
Mikkola Hannu Pertti Porvoo
Mäenpää Antti Juhani Vantaa
Mäkelä Simo Harri Lohja
Mäki Lauri Johannes Espoo
Nieminen Petri Johan Kristian
Hyvinkää
Niilola Ken Kristian Espoo
Niinikorpi Sami Juhani Vantaa
Nordfors Jon-Henrik Nurmijärvi
Nuuttila Miika Matias Vantaa
Nykänen Toni Juhani Järvenpää
Nyystilä Jussi Oskari Espoo
Näränen Juhani Espoo
Olki Mikko Sakari Kirkkonummi
Pajula Matti Juho Espoo
Parhiala Jarkko Petteri Lohja
Parkkonen Jaakko Ville Kalevi
Vantaa
Patomeri Topi Kalle Porvoo
Paulamäki Henri Mikael Vantaa
Peltokoski Mika-Matti Aleksanteri
Vantaa
Peltola Lauri Henrik Järvenpää
Peltonen Jussi Matias
Peltoniemi Niklas Mikael Kalevi
Espoo
Perttilä Timo Sakari Järvenpää
Perälä Jarno Christian Järvenpää
Perätalo Elias Arttu Severi Hyvinkää
Pethman Frans Rainer Loviisa
Piekka Susanna Marika Vantaa
Pikkarainen Joonas Iikka Aleksi
Mäntsälä

Pikkusilta Tuomo Antti Oskari
Vantaa
Pirinen Kari Kusti Olavi Tuusula
Pitkänen Roni Atte-Arttu Vantaa
Pohjosenperä Tero Matti Espoo
Puolanne Riku Petteri Järvenpää
Puura Hanna Marianne Vantaa
Reijonen Markus Fredrik Vantaa
Repo Jesse Matias Vantaa
Rosnell Tomi Johannes Espoo
Rutanen Ilkka Juhani Vantaa
Ruupunen Marko Juhani Nurmijärvi
Rönnholm Ida Maria Espoo
Rönnskog Johan Antti Erik Espoo
Saari Markus Ensio Espoo
Saarinen Tommi Petteri Vantaa
Saarinen Tuure Tapani Espoo
Sainio Marko Juho Tuusula
Salmela Ville Wilhelm Espoo
Salonen Santtu-Matti Tapani Espoo
Sihvonen Juha Tapio Vantaa
Siitonen Teuvo Tapio Vantaa
Silfverberg Kim Fredrik Espoo
Siltala Henri Oiva Tapio Espoo
Sipilä Kalle Samuli Nurmijärvi
Snellman Mikko Petteri Porvoo
Strengell Roni Kai Edvard Hyvinkää
Ström Theo Andreas Espoo
Styf Stig Johan Kristian Vihti
Sutela Ilona Aija Inkeri Espoo
Svenn Mikael Juhani Kauniainen
Syrén Joonas Emil Vantaa
Söderholm Jan Christian Espoo
Taalikka Kari Antero Vantaa
Talosela Mikko Juhani Espoo
Tanskanen Tomi Tapio Espoo
Tenkanen Mika Marko Vantaa
Toivonen-Flinkman Mika Antero
Hyvinkää
Tollander Sven Erik Emil Helsinki
Torkkel Juha Petteri Vantaa
Tuomisaari Aleksi Sakari Espoo
Tähtölä Ville Antti Mikael Espoo
Törmä Pekka Tuomas Helsinki
Törmäkangas Vesa Juhani Kerava
Uusikari Mika-Matti Johannes
Nurmijärvi
Valo Miikka Juhani Espoo
Vanhala Lauri Walter Espoo
Vanhanen Anssi Matias Vantaa
Varjokorpi Pekka Ilmari Järvenpää
Vasenius Mika Johannes Nurmijärvi
Vehkamaa Jukka Tapani Vantaa
Welin Kaj Rainer Inkoo
Westerstråhle Niklas Kristian Espoo
Vestman Toni Juhani Espoo
Vidgren Ville Samuli Loviisa
Vierikko Mika Ilmari Lohja
Viljanen Lauri Johannes Vantaa
Virtala Heikki Veikko Antero Vantaa
Vuorinen Marko Henri Mikael
Kirkkonummi
Vuorinen-Åström Mervi Hannele
Lohja
Vuoristo Hannu Juhani Järvenpää
Väisänen Tuomas Akseli Vantaa
Yli-Antola Vesa Juhani Vantaa
Ylikoski Jyri Ensio Espoo
Yrjänen Karri Jussi Tapio Hyvinkää
Zilliacus Niklas Anders Ulkomaat
Sotilasarvoon:
ALIKERSANTTI
Anttila Atro Tapio Vantaa
Haikola Jani Kristian Vantaa
Haikonen Pasi Juhani Eerik Järvenpää
Huusko Lasse Olavi Siuntio
Ikkala Markku Heikki Juhani Espoo
Ikonen Samu Harri Petteri Tuusula
Kanala Kari Tapani Helsinki
Karjalainen Pauli Raine Ilmari
Vantaa
Koskinen Markus Artturi Järvenpää
Kristola Ari Jaakko Mäntsälä
Kukkola Mikko Ilmari Espoo
Liljeström Anssi Matti Sipoo
Lillsund Mika Rainer Helsinki
Lämsä Jukka Tapio Ensio Kerava
Mikkola Mika Olavi Helsinki
Nemlander Mika Harri Vantaa
Oksanen Jonni Viljami Hyvinkää
Oksman Markku Tapani Vantaa
Riihimäki Jussi Joonas Tapio Espoo
Saarelainen Heikki Petteri Espoo
Sainio Janne Tapani Lohja
Simolin Panu Juhani Petteri Espoo

Tarhonen Mikko Akseli Espoo
Veki Tuomas Henri Ilari Lohja
Viljanen Jari Aarne Olavi Espoo
Väkiparta Henri Tapio Espoo
Ylöstalo Ville Tuomas Espoo
Äikää Oula Oskari Vantaa
Paatela Christian Joachim Espoo
Sotilasarvoon:
KORPRAALI
Ekroth Patrick Miikael Valentin
Vihti
Halonen Antti Ville Ilmari Vantaa
Haverinen Raine Tapio Vantaa
Hietanen Tom Juhani Raasepori
Hindrell Tero Erik Vantaa
Holma Jorma Olavi Nurmijärvi
Jokinen Joonas Sakari Vantaa
Kainulainen Jarkko Markus Järvenpää
Karppinen Markus Kristian Porvoo
Karvonen Ari Aukusti Vantaa
Kivekäs Olli Heikki Eero Espoo
Kurki Nikolas Juhani Nurmijärvi
Kymenvirta Mikko Kullervo Nurmijärvi
Lampola Pekka Tapani Espoo
Leino Olli Ilmari Kerava
Lindroth Juuso Eemeli Hyvinkää
Luoma Juho Luukas Espoo
Mattila Aleksi Anton Tuusula
Mononen Heikki Aleksanteri
Mäntsälä
Nihti Mikael Antero Kerava
Nissinen Sami Petri Espoo
Nordgren Sebastian Michael Espoo
Norring Joni Mikael Järvenpää
Parkkali Juuso Juhani Pornainen
Pesonen Benjamin Espoo
Piekkari Paavo Jeremias Espoo
Piivek Tor-Roland Peter Vantaa
Reijonen Mika Joakim Vantaa
Rännel Viktor Kirkkonummi
Saario Ville Tapio Nurmijärvi
Salenius Jyrki Johannes Ulkomaat
Salo Mika Juhani
Siltala Jaakko Sakari Espoo
Siltanen Janne Matti Hyvinkää
Sirainen Olli Siuntio
Soitinaho Kaarlo Juhani Pornainen
Stam Hannu Kalevi Raasepori
Sumiloff Kari Aatu Antero Nurmijärvi
Suntio Lassi Samuli
Tissari Reino Ilmari Kerava
Torvinen Henri Paavo Kalevi Porvoo
Untamo Otto Sakari Tuusula
Vehviläinen Jukka Antero Hyvinkää
Vihavainen Janne Olli Johannes
Espoo
Vihola Harri Juhani
Väisänen Antti Juho Nestor Vantaa
Välimäki Joni Aleksi Espoo
Ylhäinen Vesa Mikael Espoo
Sotilasarvoon:
YLIMATRUUSI
Kouvonen Juha Sakari Espoo
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Karkkilan Reserviläiset ry. juhlii
60-vuotistaivaltaan
Karkkilan Reserviläiset
ry. viettää toimintansa
60-vuotisjuhliaan 10.6.
2018.
Juhlapaikkana
on Karkkilan Kirkko ja
SRK-talo.
Juhlat alkavat lipunnostolla
Karkkilan SRK-talolla klo
9.00. Juhlajumalanpalvelus
Karkkilan kirkossa klo 10.00,
jonka jälkeen lasketaan seppele Karkkilan sankarihaudalle
n. klo 11.00. Tämän jälkeen
siirrymme Karkkilan Seurakuntatalolle, jossa nautimme
Karkkilan Seurakunnan tarjoaman lounaan sekä juhlakahvit.
Varsinainen juhla alkaa ruokailun ja kahvin jälkeen ”Suomalaisen ratsuväen marssilla
30-vuotisessa sodassa”, jonka
esittää Karkkilan Soittokunta.
Soittokunta esittää juhlan aikana myös kaksi Jukka Kuoppamäen kappaletta: ”Tämä
taivas, tämä maa” sekä ”Minä
katson tätä maata”.
Juhlapuheen pitää Uudenmaan aluetoimiston päällikkö
Evl. Vesa Sundqvist. Muita
tervehdyksiä esittävät Reserviläisliitto,
Uudenmaan
Reserviläispiiri,
Karkkilan
Kaupunki sekä Karkkilan
Seurakunta. Musiikkivieraana esiintyy huumoriveljet
”Sepot” , eli Seppo Soittila
Hauholta ja Seppo Lankinen
Läyliäisistä. Juhla päättyy
yhteiseen Maamme-lauluun
Karkkilan Soittokunnan säestämänä.

mukana näkyvästi ja kuuluvasti myös seuraavan viikonlopun aikana Karkkilan 9.
Rautapäivillä.
Torstaina 14.6. Panssarikolonna OY:n Sauer K4 rynnäkköpanssarivaunu ajeluttaa
Rautapäivien väkeä klo 16.0020.00 jatkaen perjantaina 15.6.
klo 10.00- 15.00. Paikkana on
Asemanrannan alue, joka on
Karkkilan torin välittömässä läheisyydessä. Perjantaina
Karkkilan Reserviläisjärjestöt
esittäytyvät myös toritapahtuman yhteisteltalla klo 9.0015.00.

Juhlien jälkeen jatkuu
arki…
Karkkilan Reserviläiset ovat

Lauantaina 16.6. klo 11.0015.00 Ravintola Soppatykki,
tykkiryhmänsä Taskinen-Karisalmi-Laine-Kaukiainen
toimesta asettuvat asemiin
Karkkilan
Työväenopiston
pihapiiriin os. Anttilankatu 8.
Tykistä on myynnissä mainiota hernekeittöa niin paikanpäällä nautittavaksi, kuin
mukaanmyytäväksi. Tuotto
menee
lyhentymättömänä
Karkkilan Sota- ja Rintamaveteraanien ruoka-apu- ja virkistystoiminnan hyväksi. Samalle alueelle pystytetään myös
puolijoukkueteltta, jossa on

karkkilalaiseen reserviläistoimintaan liittyvää materiaalia
esillä ja välittömässä läheisyydessä toimii Laserkivääri/
pistoolirata Rautapäivien kävijöiden kokeiltavana.

Laakereilla ei levätä…
Karkkilan Reserviläiset toimivat koko vuoden läpi yli
viidenkymmenen eri tapahtuman kera. Erilaiset ammunnat muodostavat suuren osan
karkkilalaisten reserviläisten
aktiivitoiminnasta. Kovelossa
sijaitseva ampumarata-alue

luo tähän toimintaan varsin
hyvät mahdollisuudet. Suurimpana haasteena jatkossa
tullee olemaan jäsenistön nuoremman polven aktivointi. Siinä asiassa emme varmaan ole
ainoita Suomenmaassa. Emme
voi muuta, kuin toivoa, että
Reserviläistoiminta Suomessa saisi jatkua perinteikkäästi
kaikissa sen muodoissa kaikilla paikkakunnilla, asedirektiiviuhasta huolimatta!
T:KORPELA, KARES. PJ

Kevätyön marssi Sipoossa vapaussodan tunnelmissa
Sipoon Reserviläisten ja MPK:n yhdessä
järjestämä kevätyön
marssi
marssittiin
tänä keväänä lauantaina 24.3.
Marssi pidettiin nyt jo neljännen kerran, joista kolme
viimeisintä on järjestetty MPK:n kurssina. Arvokasta tukea
saatiin myös Sipoon kunnalta,
joka luovutti uuden Nikkilän
sydän -koulukeskuksen marssin tukikohdaksi. Erikseen
pitää mainita myös marssin
10-henkinen huoltotiimi, joista suurin osa ei ole mukana
reserviläistoiminnassa. Silti
sama porukka on vuodesta
toiseen hyvällä sykkeellä mukana toteuttamassa marssin
huoltoa. Huoltotiimin johtajana toimi Sipoon Reserviläisten
kersantti Kalle Tähtinen.
Marssin aluksi marssin johtaja, Sipoon Reserviläisten puheenjohtaja kersantti Petteri
Seppänen piti alkupuhuttelun.
Puhuttelussa kerrattiin turvallisuusmääräykset. Lisäksi
käytiin läpi ajankohtaista aihetta, vapaussodan historiaa
Sipoossa. Etelä-Suomi jäi so-

dan alussa punaisten valtaan,
mutta Itä-Uudellamaalla oli
paljon myös suojeluskuntalaisia punaisten selustassa.
Vapaussodan alussa nämä
joukot hyökkäsivät Porvoosta
Keravalle Sipoon läpi kulkenutta rataa pitkin. Hyökkäys ei
saavuttanut menestystä, mutta
oli omiaan sekoittamaan punaisten tilannetta. Kevätyön
marssin marssireitti noudatteli
alkumatkasta edelleen käytössä olevan radan linjausta, joten
tunnelma oli autenttinen.
Marssireittejä oli kaksi, 25
ja 40 kilometriä. Kukaan ei
keskeyttänyt, ja kaikki suorittivat 25 kilometrin matkan
alle kuuden tunnin määräajan.
Kymmenisen henkeä jatkoi
25 kilometrin jälkeen vielä
15 kilometrin reitille, jolloin
kokonaismatkaksi tuli 40 kilometriä. Viimeisenä marssinut Seppänen oli maalissa
puolen yön aikaan. Viimeiset
lyhyemmän 25 kilometrin
marssijat olivat maalissa hämärän laskeutuessa. Yhteensä
osallistujia oli noin 40 kappaletta, kauimmainen oli tullut
Satakunnasta asti varta vasten
marssia varten.

