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Ampumaharrastuksesta

Lämmin kesä on takana ja syksyn toiminta yhdistyksissä ja piirissä 
lähtenyt hienosti käyntiin. Piirin hallinnollinen työ on aloitettu pii-
rihallituksen kokouksella tiistaina 18.09.2018 Sipoossa.

Uudenmaan reserviläispiirien yhteistä 36. maanpuolustuspäivää 
vietämme 6.10.2018 Klaukkalassa klo 9.00 alkaen lipunnostolla. 
Kutsun kaikki Uudenmaan piirin yhdistykset mukaan hienoon 
maanpuolustustapahtumaan. Toivon, että mahdollisimman moni 
lippu veteraaniyhdistyksistä sekä reserviläisyhdistyksistä saapuu 
lippulinnaan, on upeaa katsoa paraatissa ylväänä liehuvaa lippu-
osastoa. 

Kalustonäyttely on alustavan tiedon mukaan monipuolisin mitä 
olemme maanpuolustuspäivänä nähneet, joten mielenkiintoista 
katsottavaa varmasti löytyy koko päivän ajaksi. Tahdon kiittää 
kaikkia järjestelyihin osallistuneita henkilöitä, puolustusvoimia, 
Nurmijärven kuntaa sekä muita yhteistyötahoja panoksestanne 
tapahtuman hyväksi, ilman teidän tukeanne ei näin mittavaa maan-
puolustustapahtumaa olisi mahdollista järjestää.

Itsenäisyyspäivä lähestyy nopeasti, joten nyt on hyvä muistaa yh-
distyksien aktiivitoimijoita huomionosoituksilla. Muistakaa hakea 
piiri, liitto ja valtiollisia huomionosoituksia määräaikaan mennes-
sä. Huomionosoitukset ovat hyvä ja tärkeä tapa muistaa ansioitu-
neita tekijöitä, ne tuovat luottamusta omaan tekemiseen sekä moti-
voivat jatkamaan tärkeää työtä vapaaehtoiskentässä.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille, tapaamisiin Klaukkalassa

Mats Fagerström
Puheenjohtaja

Kulunut kesä on ollut ennätyslämmin. Lämpimät kelit ovat mah-
dollistaneet monenlaista ulkoelämää ja erähenkistä lomanviettoa. 
Kuitenkin, myös säätilan lämpenemisellä saattaa olla puolustus-
vaimiuteen liittyviä seurauksia. On arvioitu, että vaikka hiilidiok-
sidin tuotantoa leikattaisiin voimakkaasti tästä päivästä alkaen, 
lämpeneminen jatkuu aina 2060-luvulle. Onkin arvioitu, että il-
maston muutokset aikanaan aiheuttavat laajaa muuttoliikettä, joka 
saattaa olla kaoottista. Näin ajatellen, valmiutta puolustukseen ja 
varautumista; meitä; tarvitaan hyvin erilaisia tapahtumia silmäl-
läpitäen.

Helsingin ja Uudenmaan reserviupseeripiirit ovat olleet Suomessa 
aktiiviset veturit varautumistoiminnan kehittämiseksi. Tie on ol-
lut työläs ja menestyksellinen. Muutama ihminen otti missiokseen 
tuoda varautumistoiminnan tunnustetuksi toiminnan muodoksi ja 
nyt se on sellainen.

Uudenmaan Maanpuolustuspäivät ovat Suomen pisin katkea-
maton maanpuolustuspäiväperinne. Tänä vuonna Uudenmaan 
Maanpuolustuspäivät järjestetään Nurmijärvellä. Kyseessä on 36. 
Maanpuolustuspäivät, katkeamattomassa ketjussa. Maanpuolus-
tuspäivien perinne käynnistyi Vihdissä vuonna 1983. Siitä alkaen 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ja Uudenmaan Reserviläispiiri 
ovat järjestäneet vuosittain Uudellamaalla, yhteistyössä eri sidos-
ryhmien kanssa, yleisölle avoimen maanpuolustustapahtuman. 
Maanpuolustuspäiviä voi pitää Uudenmaan reserviupseeripiirin 
vuotuisena päätapahtumana.

Toivotan kaikki tervetulleiksi Nurmijärvelle mukaan. Päivän oh-
jelma alkaa lipunnostolla. LIsäksi päivän ohjelma sisältää seppe-
len laskun, kalustoesittelyn, MPK:n kursseja, paraatikatselmuk-
sen, paraatin sekä maanpuolustusjuhlan.

Suomi on hieno maa, ja sen paras puo-
lustaja on Suomen kansa, te ja me. Yh-
dessä, me teemme työtä kansakunnan 
turvallisuuden eteen.

Kiitän Teitä tekemästänne työstä pii-
rimme, reserviupseeriliiton ja Isän-
maan hyväksi ja toivotan mukavaa 
loppukesää!

    Jaripekka Turtiainen
Puheenjohtaja

Tuusulassa Taistelukoulun 
alueella on tapahtumassa muu-
toksia, joilla on paljon vaiku-
tusta vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen. Kaksi asiaa on 
muuttumassa, MPK:n varaston 
ja sisäampumaradan tilat Puo-
lustusvoimat tarvitsee muuhun 
käyttöön. Varaston siirto tai 
lopettaminen on ollut esillä jo 
aikaisin keväällä, ampumara-
dan lopettamisesta tieto saatiin 
vasta äskettäin. Varaston osalta 
jatko Taistelukoulun alueella on 
ainakin joksikin aikaa turvattu, 
varusteet siirretään alueella toi-
seen rakennukseen. 

Sisäampumaradan kanssa ei näytä käyvän yhtä hyvin. Tämän 
hetken tiedon mukaan rata lopetetaan eikä korvaavaa tilaa ole. 
Etenkin Keski- Uudenmaan reserviläisten kannalta tämän ympäri 
vuoden auki olevan ampumaradan lopettaminen vaikuttaa todella 
pahasti ampumamahdollisuuksiin. Radan lähialueella lasketaan 
olevan lähes tuhat reserviläistä, toki iso osa heistä ei rataa ole 
käyttänyt, eikä muutenkaan ampumista harrastanut. Viikottain 
kuitenkin useat alueen yhdistyksistä käyvät vuoroillaan siellä 
ampumassa. Lämmin, hyvin valaistu rata ratalaitteistoineen olisi 
se mitä alueen reserviläiset jatkossakin tarvitsevat harrastuksen 
jatkumisen mahdollistajana. Puolustusvoimien tuki reserviläistoi-
mintaan on tärkeää ja sen toivotaan jossain muodossa jatkuvan 
jatkossakin.
Vähitellen siis kaikki Puolustusvoimien ampumaradat Tuusulassa 
on lopetettu. Ensin lähti Taistelukoulun ulkorata, sitten varuskun-
nan radat ja nyt viimeisimpänä siis tämä sisärata. Puolustusvoi-
mien toiminta Taistelukoulun alueella sisältää erilaisia Puolustus-
voimien tukitoimintoja. Nykyiset Taistelukoululla työskentelevät 
ja koulutettavat eivät varmaankaan tarvitse aktiivisesti ylläpidet-
tävää ampumataitoa. Aiemminhan rata oli myös kantahenkilö-
kunnan aktiivisessa käytössä. Puolustusvoimien palvelukeskuk-
sen tehtäviä ovat henkilöstöpalvelut, talous- ja matkapalvelut, 
tiedonhallintapalvelut ja oppimis- ja kuvapalvelut. Vähän myös 
Tutkimuslaitoksen tehtäviä tehdään Tuusulassa. Varmaan kaikki 
muut mahdollisuudet alueen tilojen osalta on käyty läpi, tuskinpa 
Puolustusvoimat haluaa vaikeuttaa ampumataidon ylläpitoa.

Reserviläistoimintaa esitellään hyvin erilaisilla messuilla ja muis-
sa isoissa toritapahtumissa. Viimeisimpänä isona tapahtumana 
kokonaisturvallisuusmessut Lahdessa. Toiminnalliset pisteet tun-
tuivat vetävän väkeä parhaiten. Reserviläisjärjestöjen laseram-
muntapisteet olivat hyvin suosittuja etenkin nuorison keskuudes-
sa. Ampuminen on merkittävä reserviläistoiminnan osa, siksi sillä 
on hyvä yrittää houkutella uusia jäseniä toimintaamme mukaan. 
Laserammuntaa voi harrastaa missä vain mistä löytyy riittävän 
pitkä alue, toki laitteet saadaan säädettyä niin, ettei kovinkaan 
pitkää matkaa tarvita ampujasta taululle. Reserviläisliitot tukevat 
merkittävästi harjoitusammuntalaitteiden hankinnassa.

Ilma-aseammunta on myös hyvä tapa aloittaa ja ylläpitää ampu-
mataitoaan. Tilaa tarvitaan jo vähän enemmän ja varoalueitakin, 
lähteehän aseesta luoti. Ilma-aseammunta huomioidaan myös 
ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisessa ja uusien lupien 
hakemisessa harjoituskertoina. Hyvät ilma-aseet toki maksavat 
halvimpien ruutiaseiden verran, mutta harjoittelemisen mahdol-
lisuudet ovat helpommin järjestettävissä. Jos ruutiaseampumisen 
järjestäminen yhdistyksenne alueella on hankalaa, huomioikaa 
edellä mainitut ja tarjotkaa jäsenillenne mahdollisuuksia. Totta 
kuitenkin on ettei edellä mainituilla ampumatavoilla voi korvata 
ruutiaseilla tapahtuvaa harjoittelua.
Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivä Nurmijärvellä 6.10.2018 on 
saanut näyttelykentälleen ja paraatiin paljon erilaista Puolustus-
voimien kalustoa, kannattaa mennä paikan päälle tutustumaan. 
Tässä lehdessä tarkemmat tiedot ja aikataulut tapahtumasta.
Hyvää maanpuolustupäivää kaikille

Timo Åkman
päätoimittaja

Lisäys 4.6.2018 ylennettyjen listaan

Majuriksi ylennettiin myös Toni Tiilikainen Vihdistä. 

Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys on 
lisännyt kuluvana 
vuonna uusia koulu-
tusaiheita tuotepa-
kettiinsa. Uusia alue-
valtauksia, joiden 
pilottikurssit on jo ve-
detty, ja joille on vielä 
tämän ja ensi vuoden 
puolelle kaavailtu jat-
kokoulutuksia, ovat 
muun muassa VSS-
Metro sekä säteily-
joukkuekoulutus.
Molemmat uutuudet tehdään 
tiiviissä yhteistyössä alan vas-
taavien siviiliviranomaisten 
kanssa.

VSS-Metro sopii stadiin 
Kurssin tavoitteena on kou-
luttaa henkilöstöä Helsingin 
metroasemien kallioväes-
tösuojien käyttöönottoon ja 
käyttöön. Metroväestösuojia 
on kuusi: Ruoholahti, Kamp-
pi, Rautatieasema, Helsingin 
yliopisto, Hakaniemi ja Sör-
näinen.
Reservissä sitoutumaton tai 
muuten väestönsuojelusta 
kiinnostunut suomalainen joka 
haluaa olla mukana yhdessä 
erittäin tärkeässä vaiheessa 
siviiliväestön suojaamisessa, 
mahdollisen kriisin aikana. 
Kurssin läpikäynyt henkilö 
voidaan sijoittaa jonkin väes-
tösuojan käyttöhenkilöstöön. 
Varauksen tekee Helsingin 
kaupungin liikennelaitos ja 
Helsingin kaupungin pelastus-
laitos.

Ei ihan pystymetsästä 
VSS-hommiin 
Osallistujat oppivat perus-
tiedot väestönsuojelusta, 
Helsingin kaupungin väes-
tösuojeluorganisaatiosta ja 
väestösuojista mukaan lukien 
metroväestönsuojista ensim-
mäisessä koulutusosiossa. 
Toisessa osallistujat perehdy-
tään väestösuojan teknisten 
laitteiden toimintaan sekä 
niille tehtäviin toimenpitei-
siin väestösuojaa käyttöön-
otettaessa sekä käytettäessä 
kriisiaikana. Tällaisia laitteis-
toja ovat mm. ilmanvaihtoon, 
käyttö- ja jätevesiin, varavoi-
maan yms. liittyvät koneis-
tot. Teknisten järjestelmien 
erot metroasemaväestösuojan 
vastaaviin kerrotaan koulu-
tuksessa. Kurssin aikana suo-
ritetaan suojassa tiiveyskoe. 
Osallistuja saa todistuksen 
väestösuojanhoitajan pätevyy-
destä. Viimeisessä vaiheessa 
osallistujat tutustuvat metro-
asemaväestösuojan tiloihin ja 
teknisiin järjestelmiin, oppivat 
Virve-puhelimien peruskäytön 
sekä viestiliikenteen perusteet 
metrovalvomon kanssa, oppi-
vat väestösuojan sisäisen vies-
tijärjestelmän käytön sekä nä-
kevät ratasulkuovien huollon, 
sulkemisen sekä avaamisen.

Koulutusohjelma koostuu 
kolmesta pakollisesta osios-
ta; Metro-VSS väestönsuo-
jelun perusteet, Metro-VSS 
kalliosuojan käyttöhenkilös-
tön perusteet ja Metro-VSS 
metrokalliosuojan käyttö. 
Koulutusohjelman suoritta-
neet ja sitoumuksen tehneet 
osallistuvat lisäksi kurssille 
Metro-VSS -yksikön harjoitus 
ja voidaan kutsua pelastuslai-
toksen toimesta lisäkurssille, 
Metro-VSS kalliosuojan joh-
taminen.
Metro-VSS ole vielä ohi tä-
män vuoden puolelta, eli 
sitä koulutetaan 29.9 ja 
10.11 osoitteessa Lääkärinka-
tu 3 (Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitoksen koulutustilat, 
Laakson väestösuoja).

Säteilymittausjoukkue  
pilottikurssilla
Säteilyvaaratilanne voi tapah-
tua esimerkiksi ydinlaitoksel-
la Suomessa tai lähialueella 
tai se voi olla seurausta lain-
vastaisesta teosta. Säteily-
vaaratilanteen aikana ja sen 
jälkeen tarvitaan paljon sä-

teilymittauksia ja näytteen-
ottoja elinympäristön turval-
lisuuden varmistamiseksi ja 
viranomaisten päätöksenteon 
tueksi. Säteilyvaaratilanteessa 
Säteilyturvakeskus (STUK) 
antaa toimivaltaisille viran-
omaisille suosituksia mm. vä-
estön suojelutoimiksi.

STUK, MPK ja   
Huoltovarmuuskeskus 
yhteistyössä
STUK kehittää osaltaan kan-
sallista valmiutta sellaisten 
onnettomuuksien ja ympäris-
tövahinkojen varalle, joissa 
seurausvaikutukset voivat olla 
laaja-alaisia ja pitkäkestoisia. 
STUK on yhteistyössä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) ja Huoltovarmuuskes-
kuksen kanssa käynnistänyt 
hankkeen, jonka tavoitteena 
on vahvistaa Suomen kansal-
lista säteilymittausvalmiutta 
kouluttamalla ja varustamalla 
vapaaehtoisista toimijoista 
muodostettava säteilymit-
tausjoukkue. Kurssi soveltuu 
henkilöille, jotka ovat kiinnos-
tuneet vapaaehtoistoimin teh-

tävistä säteilymittaustehtävistä 
viranomaisten tukena. Osallis-
tujilta toivotaan mahdollisuut-
ta sitoutua joukkueen toimin-
taan useamman vuoden ajaksi. 
Aikaisempi kokemus säteilyn 
mittaamisesta tai säteilysuoje-
lusta ei ole välttämätöntä. Teh-
tävistä suoriutuminen edellyt-
tää normaalia terveydentilaa, 
koska osa toiminnasta tapah-
tuu suojavarusteisiin pukeutu-
neena. Kurssilaisten tulee olla 
täysi-ikäisiä.
Joukkueen tehtävät soveltuvat 
erityisen hyvin esimerkiksi 
suojelualan koulutuksen saa-
neille reserviläisille sekä muil-
le säteilysuojelun, säteilyn 
mittaamisen, radiokemian tai 
suojavarusteiden parissa ko-
kemusta saaneille. Aikaisempi 
kokemus ei toki ole välttä-
mätöntä, näihinkin tehtäviin 
harjaannutaan opiskelun ja 
harjoittelun kautta. Tehtävistä 
suoriutuminen edellyttää nor-
maalia terveydentilaa, koska 
osa toiminnasta tapahtuu suo-
javarusteisiin pukeutuneena.
Säteilymittausjoukkueen en 
simmäinen ns. pilottikurssi-
viikonloppu oli 16.-18.3.2018. 

Kurssille osallistui 20 innostu-
nutta ja motivoitunutta kurssi-
laista. Osa heistä on toiminut 
mm. suojelun erikoisosastos-
sa, säteilysuojelutehtävissä ja 
ydinturvallisuustutkimuksen 
parissa useita vuosia. Osalle 
kurssilaisista säteilyltä suojau-
tuminen ja säteilyn mittaami-
nen oli aivan uusi kokemus. 
Erilaisista lähtökohdista huo-
limatta kurssilaisten yhteistyö 
toimi hienosti. Kurssin koulut-
tajatehtävissä toimivat Sätei-
lyturvakeskuksen asiantunti-
joiden lisäksi myös muutamat 
kurssilaiset.
Kurssin alussa perjantai-ilta-
na käytiin läpi säteilyn perus-
asioita, säteilyvaaratilanteita 
ja tilanteiden vaatimia suoje-
lutoimia. Lauantaina jatkettiin 
säteilymittausjoukkueen ko-
koonpanon ja tehtävien esit-
telyllä. Säteilymittausjouk-
kueelle tullaan hankkimaan 
monipuolinen ja moderni 
mittauskalusto. Kurssilla tu-
tustuttiin mittalaitteiden omi-
naisuuksiin ja käyttöön sekä 
teoriassa että koulutusrasteilla 
harjoitellen.
Sunnuntaina tutustuttiin sä-
teilyltä ja radioaktiivisuudelta 
suojautumiseen, suojavarus-
teiden oikeaan käyttöön ja 
VIRVE-radioiden käyttöön. 
Kurssin lopuksi harjoiteltiin 
säteilymittauspaikan perus-
tamista ja säteilytiedustelua 
pienimuotoisen soveltavan 
vaiheen avulla.
Ensimmäinen kurssiviikon-
loppu Tuusulassa 28.9. klo 
18.00 - 30.9.2018 klo 15.00.
Toinen kurssiviikonloppu 
Tuusulassa 26.10.2018 klo 
18.00 – 28.10.2018 klo 15.00.
Kurssille osallistuvien tulee 
tutustua ennen kurssiviikon-
loppua PVMoodlessa jaettuun 
kurssiaineistoon.

VSS-Metro ja säteilymittaus uusina koulutusmuotoina
MPK:lta uusia kurssiavauksia tälle ja ensi vuodelle

Vahvana ja lujana maan-
puolustusaktiivina koko 
eteläisessä Suomessa tun-
nettu ammattisotilas ja 
MPK-piiripäällikkö evers-
ti Risto Muurman on kuol-
lut. 
Risto Muurman menehtyi 
vakavan sairauden päät-
teeksi 15.9.2018. Hän oli 
71-vuotias. 
Eversti Risto Muurmanin 
ura upseerina ja elämän-
työ isänmaamme eteen oli 
pitkä, vaiherikas ja hyvin 
monipuolinen. Muurma-
nin ura huipentui teh-
täviin Taistelukoulussa, 
Pääesikunnassa ja Maan-
puolustuskoulutusyhdis-
tys MPK:ssa. 
Risto Muurman oli lisäksi 
Helsingin Hovioikeuden 
sotilasjäsenenä vuosina 
1996-98, jonka lisäksi 
hän oli Jalkaväen Säätiön 
hallituksen jäsen ja vara-
puheenjohtaja vuodesta 
1994 aina kuolemaansa 
saakka. Näiden tehtävien 
lisäksi Risto Muurmanin 
aika kului erilaisissa hu-
manitäärisissa ja veljeys-
työssä, suunnistuksessa, 
kotiseututyössä, kalastuk-
sessa ja metsästyksessä 
- ja lisäksi myös paikal-
lisessa teatterimaailmas-
sa, kirjoittaen käsikirjoi-
tuksia seuranäyttämölle. 
Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys MPK:n Uuden-
maan piiripäällikkönä 
hän otti uusia haasteita 
vastaan mm. öljyn- ja 
tulvantorjunnan ke-
hittämisessä Porvoon 
Tolkkisissa ja Hangon 
Syndalenissa yhdessä ym-
päristöjärjestö WWF:n ja 
Vapaaehtoisen pelastus-
palvelu Vapepan kanssa.

Risto Muurman hyväk-
syttiin Kadettikoulun 56. 
kurssille vuonna 1969. 
Kurssitoveriensa kerto-
man mukaan “hän näytti 
jo ensimmäisellä vuosi-
kurssilla enemmän oikeal-
ta upseerilta, kuin kaikki 
muut”, jonka jodosta hä-
net valittiin kadettikurs-
sinsa perinnehenkilöstöön, 
missä hän oli “Vanha Kaa-
deri”. 

JARKKO TÖRMÄNEN
YLILUUTNANTTI EVP 

Eversti 
Risto Muurman 
- In Memoriam

Eversti Risto Muurman 
1947 - 2018. 

Metro-VSS avaa uusia mah-
dollisuuksia reserviläisille. 

Säteilymittausjoukkuetta 
koulutetaanyhteistyössä 
STUKin kanssa.  
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Keravan Reserviläiset ry 
täytti 60 vuotta

Keravan Reserviläiset ry 
perustettiin 6.11.1958. 
Alkuun yhdistyksen 
nimenä oli Keravan Seudun 
Reservin Aliupseerit ry 
ja nykyisen muotoon 
yhdistyksen nimi muuttui 
1997. Samalla kerho 
päätettiin avata kaikille 
armeijan käyneille.

Kaatuneiden muistopäivä Tuusulassa 2018

Vuoden 2017 aikana 
alkaneet ampumaratojen 
kunnostustyöt Padasjoella 
Taruksen harjoitusalueella 
on saatu viimein 
päätökseen. 
Huhtikuussa Järeksen aikaan 
tänä vuonna vain kiväärirata 
ja hirvirata olivat käytössä. 
Syksyllä sateet olivat sorruttaneet 
toimintamontun penkkoja niin 
ettei sitä voinut käyttää. Jotkut 
kuitenkin olivat siellä käyneet, 
josta tuli taas hieman viivästystä 
radan kuntoon saamiseen.

Padasjokelaiset ovat kesän 
aikana tehneet ison työn 
pistooliradan ampumakatoksen 
ja myös taulujen päässä. 
Reserviupseeriliitolta tuli ennen 
juhannusta kyselyä, josko 
pistooliradan ampumakatoksen 
maalaamiseen löytyisi 
talkooväkeä.

 Helsingin Reserviupseerien 
Pioneeriosasto kunnostautui 
asiassa ja ilmoitti ajan koska 
työtä aikoivat kesäkuun 
lopussa tehdä. Neljän hengen 

ryhmä sieltä työhön saapuikin. 
Paikalliset henkilöt ja Järvenpään 
Reserviläisten edustus olivat jo 
jonkin verran aiemmin paikalla 
pohjustustöitä tekemässä. 

Hienoa, että radat on vihdoin saatu 
käyttöön. Uudeltamaaltahan 
on vuoden aikana paljon 
v i i k o n l o p p u v u o k r a l a i s i a 
alueella, lähinnä juuri hyvien 
ampumaratojen vuoksi.

Padasjoen ampumaratakatokset on 
kunnostettu talkoovoimin yhteiseen 
käyttöön. 

Naisosaston tuella hankittu yh-
distyksen ensimmäinen  lippu 
vihittiin käyttöön 10.11.1968 
yhdistyksen 10-vuotisjuhlan yh-
teydessä. Lipun on suunnitellut 
yhdistyksemme jäsen aliker-
santti Jaakko Huvinen. Lipun 
vihki yhdistyksen oma jäsen, 
lääninrovasti Jorma Helasvuo. 
Hän totesi puheessaan lipun 
tunnusmerkeistä seuraavaa: ” 
Näen lippumme sinivalkoisissa 
väreissä halun palvella ja ra-
kastaa siniristilippua seuraavaa 
isänmaatamme ja kansaamme. 
Koko isänmaa tulee havainnolli-
seksi ja läheiseksi kotiseudussa, 
jonka vaakunasta otettu puuse-
pän liitoskuvio kertoo arkisen 
työn laadusta ja merkityksestä. 
Reservialiupseeriliiton merkki 
liittää meidät yhteisiin muistoi-
hin ja tavoitteisiin. Lipputangon 
ympäri pusertuneet kädet yhdis-
tävät tämän kaiken ihmissydäm-
meen sekä niihin koteihin, joiden 
edustajat pian luovuttavat tämän 
lipun meille omista käsistään. 
Kullattu keihäänkärki osoittaa 
toiminnallemme suuntaa ylös-
päin.”
Yhdistyksen ensimmäisenä pu-
heenjohtajana toimi Arvo Uusi-
vuori. Tällä hetkellä puheenjoh-
tajana toimii Toni Rytkönen.
Yhdistyksen toiminta on aktii-
vista. Sen jäsenet osallistuvat 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen koulutustoimintaan sekä 
toimitsijoina ja kurssilaisina. 
Yhdistyksellä on myös oma 
ampumaratavuoro Taistelukou-
lu sisäampumaradalla Tuusulan 
Rantatiellä. Toimintaan kuuluvat 
myös erilaiset liikenteenohjauk-
set sekä kunniavartiot sankari-
haudalla ja Karjalaan jääneiden 
kivellä. Yhdistys osallistuu 
Vetres Keski-Uusimaan ja Va-
pepan toimintaan. Yhdistys te-
kee aktiivista yhteistyötä myös 
Keski-Uudenmaan muiden 
maanpuolustus- ja reserviläisyh-

distysten kanssa.
Keravan Reserviläiset päättivät 
juhlistaa 60-juhlavuotta järjestä-
mällä tapahtuman Keravan Au-
rinkomäellä. Päiväksi sovittiin 
27.5.2018. Juhlatapahtumaa ni-
mettiin suunnittelemaan Hanne-
le Lindstén ja Hannu Nuutinen. 
Tapahtumapäivän sää suosi mei-
tä. Tapahtuma oli avoin kaikille 
kiinnostuneille. Samana ajan-
kohtana Keravan keskustassa 
järjestettiin myös suunnistuksen 
sprinttikisat.
Juhlan kuuluttajana toimi Ve-
li-Erkki Ylirisku. Juhlatapahtu-
man aluksi tervehdyssanat esitti 
yhdistyksen puheenjohtaja Toni 

Rytkönen. Tervehdyksen tilai-
suuteen toivat Puolustusvoimi-
en Uudenmaan Aluetoimiston 
päällikkö  evl Vesa Sundqvist ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiirin piiripäällikkö Petri 
Parviainen. Keravan kaupungin 
tervehdyksen toi valtuuston pu-
heenjohtaja Eero Lehti.
Juhlatapahtumassa esiintyi 
Kaartin Soittokunta Tomi Väi-
säsen johdolla sekä Nurmijärven 
Reserviläiskuoro Juha Poikelan 
johdolla. Yhdistyksemme kun-
niajäsentä Frans Krogellia haas-
tatteli juontaja Ylirisku, joka 
myös esitti ohjelmassa runonlau-

suntaa.
Tapahtumassa oli saatavil-
la hernekeittoa eli paikalla oli 
Keski-Uudenmaan Rauhantur-
vaajien soppatykkiryhmä sekä 
kahvia ja munkkia joiden myyn-
nistä vastasi Tuusulan Sotilasko-
tiyhdistys.
Yhdistys jakoi standaarit seuraa-
ville jäsenille: Mika Ulmanen, 
Hannu Nuutinen ja Hannele 
Lindstén.
Yhdistys kiittää lämpimästi 
kaikkia tapahtuman tukijoita ja 
yhteistyökumppaneita!

KERAVAN RESERVILÄISET 
RY

Padasjoen pistooliradan katoksen maalaustalkoot Sipoon Reserviläiset Padasjoella
Sipoon Reserviläisten perin-
teinen, nyt jo viidennen ker-
ran järjestetty ampumaleiri 
vietiin läpi Padasjoen har-
joitusalueella 31.8. - 2.9.
 Ohjelmassa oli monipuolista 
ammuntaa niin kiväärein kuin 
pistoolein. Yhdistyksen ampu-
matoimintaa on viime vuosina 
kehitetty voimakkaasti niin ka-
luston kuin sisällönkin puolesta. 
Leirin ohjelmassa oli uusien 
asehankintojen kohdistamisen ja 
perusammuntojen lisäksi toimin-
nallista ammuntaa sekä yhdis-
tyksen virallinen ampumamesta-
ruuskilpailu. 

Toiminnallisen ammunnan ta-
voitteena on nostaa sykettä 
ampumasuorituksen aikana, ja 
tuoda näin suoritukseen enem-
män realismia. On aivan eri asia 
ampua rauhallisesti paikoiltaan 
kuin pienen liikunnan jälkeen. 
Ampumamestaruuskisan lajeina 
yhdistyksessä on perinneam-
munta sekä moderni ammunta.

 Lisäksi on käynnissä koko vuo-
den kestävä pienoispistoolin 

sarjakilpailu, jonka paras tulos 
ratkaisee. Yhdistyksen ampu-
matoiminnan kiertopalkinnon, 
susihaulin, voittaa parhaiten eri 
lajeissa vuoden aikana menesty-
nyt ampuja.
 
Padasjoen radat on viime vuo-
sina saatettu erittäin hyvään 
kuntoon, joten  harjoitusalue 
tarjoaa hyvät puitteet reservi-
läistapahtumien järjestämiselle. 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja kersantti 
Petteri Seppänen kohdistaa Norincoa.

Puolustusvoimien juhla-
vuotena lienee aluksi hyvä 
kerrata, miten näitä päiviä 
on aiemmin vietetty ja miten 
ne ovat ajan saatossa muut-
tuneet. 
Toukokuun 16. päivä oli vuoden 
1918 Helsingin voitonparaatin 
jälkeen myös Puolustusvoimien 
lippujuhlapäivä. Mannerheimin 
aloitteesta, v. 1940 lähtien on 
toukokuun kolmatta sunnuntaita 
vietetty ”nyt päättyneessä sodas-
sa kaatuneiden sankarivainajien 
sekä myös kaikkien murroskau-
tena vuonna 1918 molemmin 
puolin vakaumuksensa puolesta 
henkensä uhranneitten yhteisenä 
uskonnollisena muistopäivänä”. 

Selkeänä tarkoituksena ylipääl-
liköllä oli talvisodan jälkeen 
yhdistää kansaa ja jättää kevään 
-18 tapahtumat taakse.

Tuusulan kirkossa ja kirkkopuis-
tossa Kaatuneiden muistopäivää 
vietettiin juhlavasti. Jumalan-
palveluksessa saarnannut kirk-
koherra Ulla Rosenqvist piti 
puheen kirkkopuistossa ja Tuu-
sulan mieslaulajat esiintyivät. 

Suomen ja veteraanijärjestöjen 
liput liikkuivat ja kunnan, seura-
kunnan ja järjestöjen seppeleitä 
laskettiin neljälle eri paadelle. 
Lippupartio sekä kunniavartiot, 
yhteensä 13 miestä, oli järjestet-
ty Tuusulan Reserviupseeriker-
hon toimesta. 

Kiitokset järjestelyistä vastan-
neille ja mukana olleille, mieleen 
painuva tilaisuus. (HM)

Tuusulan kirkossa ja kirkkopuistossa Kaatuneiden muistopäivää vietettiin juhlavasti.

Juhlatapahtumassa esiintyi Kaartin Soittokunta Tomi Väisäsen johdolla. Tervehdyssanat esitti yhdistyksen puheenjohtaja 
Toni Rytkönen. 

Osaavalla porukalla syntyy hyvää jälkeä nopeasti. 



8-9.8.2018 järjestettiin 
Lopen ampumaradalla 
Varustelekan ja 
InrangeTV:n yhteistyönä 
Finnish Brutality-kilpailu. 
Kilpailussa ammuttiin 
pistoolilla ja kiväärillä, 
InrangenTVn 2-gun Action 
Challange Match sääntöjä 
noudattaen. InrangeTV on Karl 
Kasardan ja Ian McCollumin 
ylläpitämä suosittu YouTube 
kanava, joka tuottaa mm. 
ammuntaan ja historiaan 

liittyviä videoita.
Inrangen ja Varustelekan 
yhteistyö alkoi viimevuonna 
Las Vegasin ShotShow 
tapahtumassa ja Karl ja Ian 
vierailivat Suomessa 2017 
juhannusviikolla. Helmikuussa 
tänä vuonna järjestettiin 
ensimmäinen Desert Brutality-
kilpailu Arizonassa, ja tälle 
jatkona Finnish Brutality-kisa 
elokuussa nimensä mukaan 
Suomessa elokuussa.
2-Gun Action Challange on 
lajina Karl Kasardan kehittämä, 

ja hän on vetänyt kilpailuita yli 
10 vuotta.  Lähtösysäyksenä 
lajin kehittämiseen oli 
amerikkalaisten USPSA 
(sikäläinen practical) ja 3-gun 
(kivääri ,pistooli ,haulikko) 
kilpailuiden kehittyminen 
puhtaasti ampumasuoritukseen 
perustuviksi ja erittäin vaativiksi 
varusteiden suhteen. Lisäksi 
haulikon laukausmäärät johtivat 
epärealistisiin patruunan 
kuljetus ja lataustapoihin. Karlin 
mukaan hän näkee realisempana 
harjoitella ja kilpailla vain 

yhden pitkän ja yhden lyhyen 
aseen kanssa, ja lisäksi hän 
halusi lisätä stageille enemmän 
fyysisiä tehtäviä, jolloin 
kilpailija joutuu suorituksensa 
aikana ampumaan näistä 
johtuvan rasituksen alaisena. 
3-gunin kilpavarustelun sijaan 
hänen mukaansa stagejen tulisi 
olla sellaisia, että ne voi suorittaa 
hyvin, vaikkei välttämättä 
voittoisasti, vakiokuntoisella 
AK-47 tyylisellä kiväärillä.
Myös sovelletussa reserviläis 
ammunnassa (SRA) voi 
olla ja monesti onkin 
fyysisiä suorituksia, mutta 
tyypillisestii rastit ovat 
enemmän ampumataitoa 
ja nopeutta mittaavia, ja 
kestävät n. 10-30sek. 2-Gun 
ACM kilpailussa staget 
ovat yleensä rakenteellisesti 
yksinkertaisempia ja niiden 
kestoaika on minuutista 
kahteen, esimerkkinä rasti 
Finnish Brutality kilpailusta:

Köyden perään sidotut kaksi 
24 kg. kahvakuulaa piti hinata 
laatikossa seisten merkityn rajan 
yli (n. 20m) ja sen jälkeen edetä 
kymmenelle kartioin merkityille 
ampumapaikoille 150-50m 
välillä ampuen joka paikasta 
makuulta yksi laukaus yhteen 
ja samaan metallitauluun per 
paikka (tuomari kuittasi osuman 
ampujalle). Viimeinen kiväärin 
laukaus ammuttiin seisaalta 50 
metristä, jonka jälkeen tyhjä 
kivääri kannossa siirryttiin 
25 metriin josta ammuttiin 
pistoolilla seisaaltaan laukaus 
per maali kolmesta paikasta. 
Paras aika suoritukseen oli 180 
sekuntia, tulokseksi merkittiin 
ampujan aika + sakkoajat 

virheistä tai ohilaukauksista.
Kilpailu järjestettiin arki-

iltoina, varsinainen kisa 
noin kello 15-20:00. Tästä 
huolimatta kaikki 60 paikkaa 
myytiin loppuun minuuteissa 
ilmoittautumisen alettua. 
Varustelekan uuden myymälän 
avajaisissa järjestetyssä Q&A 
tilaisuudessa järjestäjät olivat 
alustavasti pistämässä kilpailua 
ensivuodellekin, keskustelua oli 
myös tapahtuman sijoittamista 
talvisaikaan jotta Suomen 
luonnon todellinen vaativuus 
saataisiin esille, kannattaa 
siis seurata Varustelekan 
ja InrangeTV:n tiedotusta. 
Videoita tapahtumasta löytynee 
Inrangen Youtube kanavalta jo 
tämän jutun ilmestyttyä.

Ampumaluokkina oli Rauta 
(SRAn vakio), Optiikka 
(yksi optinen tähtäin, muttei 
bibodia), Avoin (kaikki 
varusteet sallittu) ja TST (SRAn 

TST-sarjan varustesäännöt). 
Kilpailijoita oli suomalaisten 
lisäksi ainakin Yhdysvalloista, 
Ruotsista ja Virosta. Mukana 
oli mm. HBO:n Generation 
Kill-sarjassa itseään näytellyt 
Yhdysvaltain merijalkaväen 1. 
tiedustelupataljoonan kersantti 
Rudy Reyes. Kokonaiskilpailun 
kolme parasta ja luokkiensa 
voittaja olivat 1. Eero-Pekka 
Ilen (avoin), 2. Matti Lahtinen 
(Optiikka) ja 3. Kristoffer 
Ellerås (TST). Rautaluokan 
paras oli Juha Kulonen.

Varustelekan lisäksi tapahtumaa 
tukivat mm. Hyvinkään 
ja Vantaan Reserviläiset 
toimitsijoilla ja SAKO Oy 
varusteilla. 

Kuvia tapahtumasta löytyy 
HyRESn sivustolta, https://

hyres.kuvat.fi/kuvat/

Kunto kohenee marssimalla – Kenttämarssi vei Luostolle

Hyvinkäällä frisbeegolfataan

Hyvinkään Reserviläiset mukana 
Finnish Brutality- kisassa

Jaksaa, jaksaa! Patruunalaatikoissa on täytettä mukana.  Finnish Brutality -kisa on ”hieman erilainen urheilutapahtu-

Kahvakuulankiskontaa ja heti sen jälkeen ampumarastille. 
Suomalaista raakuutta parhaimmillaan :D
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Nummi-Pusulan Reservi-
läisten jäsenet Jari Vaarala, 
Harri Jokivirta ja Karkkilan 
Reserviläisten Jani-Petteri 
Jokivirta osallistuivat Puo-
lustusvoimain kenttäkuntoi-
suusmarssiin. 
Marssi suoritettiin Sodankylän 
Luostolla. Ylä-Lapin kuntomars-
si marssittiin jalkamarssina lau-
antaina 7.7.2018 Luostotunturin 
alueella. Matkaa kertyi noin 25 
kilometriä. Marssi oli haastava, 
kolmasosa reitistä oli kivikko-
rakkaa. Ylä- ja alamäkiä oli riit-
tävästi.

Starttipaikkana oli Perhe Luosto. 
Lähdimme marssimaan lasket-
telurinnettä ylös tunturin laelle 
saakka. Sieltä harjannetta pitkin 
ja alaspäin. Juomatauon jälkeen 
reitti nousi Luostotunturin pääl-
le sen korkeimpaan kohtaan 514 
metriin. Maisemat oli kivik-
koiset, mutta upeat. Jatkoimme 
Lampivaaraan Ametistikai-
vokselle saakka, jossa pidettiin 
ruokatauko. Tauon jälkeen vielä 
alas rinteitä noin 8 km autoille, 
josta siirryimme takaisin startti-
paikalle.

Matkaa siivitti mukava pilvipou-
ta, mittarin näyttäessä vajaa + 20 
astetta. Ainoastaan tunturin lael-
la tuntui tuulenvire, joka vilvoit-
ti sopivasti. Jalkamarssi nostaa 
tehokkaasti reserviläiskuntoa. 
Parasta on samanhenkinen seura 
ja ennen kaikkea aivan mahtavat 
maisemat.

Ylä-Lapin kuntomarssi perus-
tettiin vuonna 2008 Ylä-Lapin 
Aluetoimiston pyynnöstä. Tar-
koituksena oli saada mahdolli-
simman moni maakuntajouk-
koon sijoitettu marssimaan ja 
osoittamaan kenttäkuntoisuu-
tensa. Sodankylän Reserviläiset 
ovat järjestäneet kyseisen kurs-
sin alusta asti.

Saimme Jääkäriprikaatilta mars-
sille mukaan sissimuonapus-
sit, josta saimme naposteltavaa 
marssin ajalle ja syömistä ruo-
katauolle. Lapin Aluetoimisto 
luovutti marssijoille Puolustus-
voimain pronssiset mitalit muis-
toksi marssille osallistumisesta. 
Marssi oli Harrille ja Jani-Pette-
rille nyt ensimmäinen. Jari Vaa-
ralalle mitali luovutettiin kultai-
sena, koska marssi oli hänelle 
nyt kymmenes. Yhteinen päätös 
- ensi vuonna uudelleen.

JARI VAARALA

Hyvinkään Reserviläiset 
järjestivät Frisbee-golf kil-
pailun 26.5.2018. Kisa hei-
tettiin parikilpailuna best-
shot menetelmällä, ja siihen 
osallistui 8 henkilöä. Par-
haiten heitti Kohvakka-Ran-
tanen partio tuloksella 59.
Reserviläisurheilun kenttään on 
liittotasoltakin kaivattu uusia 
lajeja, jotka toisivat varsinkin 
nuorempia harrastajia toimin-
taan mukaan, ja Hyvinkää on jo 
kaksi vuotta sitten esittänyt mm. 
frisbeegolfin lisäämistä piirin 
liikuntaohjelmaan ja Osuuspan-
kin Maljan osakilpailuksi sekä 
piirikarsinnaksi liiton mesta-
ruuskilpailuihin. 

Uudenmaan piirien urheilupar-
lamentti on kuitenkin ollut tätä 
vastaan, nähden ettei lajilla ole 
tekemistä sotilasurheilun kans-
sa. Parlamentti on toki oikeassa, 
kiekko ei ole vuosisatoihin ollut 
sotilasase, mutta vastakysymyk-
senä voidaan esittää mikä sitten 
olisi laji jolla tavoite saavute-
taan? Hyvinkää on myös pilo-
toinut värikuulapeliä uudeksi 
lajiksi, mutta tätäkään ei ole 
hyväksytty.

Frisbeegolf on yksi Suomen 
nopeimmin kasvavia harrastuk-
sia ja siinä on jo kaksi kertaa 
järjestetty Reserviurheiluliiton 
mestaruuskilpailu, tänä vuonna 
se oli Vihdissä. Lajissa kuljetaan 
maastossa, siinä on vaihtelevaa  

rasitusta heittojen ja liikkumi-
sen välillä, ja jos kiekko karkaa 
pusikkoon, etsitään maastosta 
hyvin kätkeytyneitä esineitä. 
Frisbeegolfin fyysinen rasitus 
riippuu radasta, esimerkiksi osin 
laskettelurinteeseen rakennettu 
Kivikon rata vantaalla on mitat-
tuna noin 10 000 askelta, kes-
kimäärin 107 -126 bpm syke ja 
982 kcal kulutus.

Juha Kohvakka avaa Hyvinkään Sa-
hanmäen radan 7. väylällä.

 
Sodankylän Reserviläiset ovat järjestäneet kyseisen kurssin alusta asti.



Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyi kerholle 24.6.2013 
ajanmukaiset säännöt. Ne 
hyväksyttiin pienellä muo-
toilulla Helsingin reserviup-
seeripiirin yhdistyksilleen 
laatimista mallisäännöistä. 
Saman vuoden syyskoko-
uksessa kerholle laadittiin 
vuoteen 2020 ulottuva stra-
tegia: missio, arvot, visio ja 
strategian toteutus. 
Strategia päivitetään syysko-
kouksessa 7. marraskuuta ulot-
tumaan vuoteen 2023. Siinä 
keskeisimpiä pyrkimyksiä on 
vaikuttaa kokonaismaanpuo-
lustusta ja sotiemme veteraa-
nisukupolvea arvostavaan sekä 
reserviin ja sijoittamattomaan 
valvonnan alaiseen reserviin 
kuuluvaan ja sitä vanhempien 
upseerien edunvalvontaan – 
maanpuolustustahdon ylläpitä-
miseen. Näin turvataan vapaaeh-
toisen maanpuolustustoiminnan 
jatkuvuus.

Suomen Reserviupseeriliitto 
on kyennyt kasvuun viimeksi 
vuonna 2008, jolloin maksa-
neita jäseniä oli 27 999 (+263). 
Suomen juhlavuoden päättyes-
sä 31.12.2017 luku oli 25 663 
(-320) ja Järvenpäässä 315 (+3) 
maksanutta jäsentä, jolloin ker-
ho oli liiton kahdenneksitoista 
suurin yhdistys. Elokuun päät-
tyessä kerholle on kertynyt jo 
301 jäsenmaksusuoritusta. Mah-
dollisuus on vielä uuteen ennä-
tykseen ennen vuodenvaihdetta. 
Kerhon kasvu yhtenä yhdistyk-
sen elinvoiman turvaajana on 

velvoittanut ja myös innostanut 
hallituksessa toimineita ja toimi-
via vastuunkantajia. RUL:n his-
toriassa kerho lienee onnistunut 
kasvussa parhaiten viimeisten 
45 vuoden aikana.

RUL otti ATK:n käyttöön vuon-
na 1972 jäsenrekisterin ylläpi-
tämiseen. Tuolloin liitossa oli 
25 766, Uudenmaan reserviup-
seeripiirin 17 yhdistyksessä 
1643 ja Järvenpään Reserviup-
seerikerhossa 64 maksanutta 
jäsentä. Sen jälkeen kerho on 
kyennyt kasvuun vain viittä 
vuotta lukuun ottamatta, 1978 
(-5), 1992 (-4), 1994 (-2), 2009 
(-2) ja 2014 (-10).

Haasteita huomisesta  
tulevaan
Kasvun ohella kerho on onnistu-
nut erinomaisesti omatoimisessa 
varainhankinnassa. Se ilmenee 
kerhon kalustoluettelosta, jossa 
arvokkaimpina kerhon pöytäs-
tandaarihankinta vuodelta 1978, 
joita 78 luovutettu, ja lippu vuo-
delta 1991. Talous tuntuu turva-
tulta pitkälle tulevaisuuteen.

Jäsenhankinta on ainainen haas-
te liitolle piireineen (20) ja nii-
den yhdistyksille, joita viime 
vuoden päättyessä oli vielä 316. 

Osallistuminen reserviläisurhei-
luun on hiipunut hurjasti Uu-
denmaan reserviläispiireissä 50 
vuodessa, myös Järvenpäässä. 
Vielä 1970-luvulla parhaisiin 
piirimestaruuskilpailuihin osal-
listui toista sataa kilpailijaa, kun 
piirien viime vuoden 10 mes-

taruuskilpailusta kirjattiin 126 
osallistumista. Aktiivisimmat 
kaksi kerhojäsentä osallistuivat 
kuuteen kilpailuun. Yhteen pii-
rien mestaruuskilpailuun osal-
listuneita oli 82, heistä pääosa 
SRA:n mestaruuskilpailussa. 
Kerhostamme tähän arvostet-
tavaan kilpailijajoukkoon kir-
jattiin vain Hannu Harju, Olli 
Kumpulainen ja Pauli Rautanen, 
uskolliset osallistujamme viime 
vuosikymmenten varrelta.

Ampumatoiminnan osalta Kes-
ki-Uudellamaalla koettiin kova 
menetys, kun HELITR siirtyi 
Hyrylästä Parolaan vuoden 2006 
päättyessä, jolloin menetettiin 
rykmentin hienot a-radat. Uu-
simpana uhkana on Taistelukou-
lun viisipaikkaisen sisäampuma-
radan menettäminen vielä tämän 
Puolustusvoimien 100-vuotis-
juhlavuoden lopulla.

Kunniavelka ei vanhene
HELITR:n varusmieskeräykset 
johdettiin sotainvalidiosaston 
hyväksi 2001-2006 kahdes-
ti vuosittain. Vuosi 2006 oli 
veteraanikeräystemme ennä-
tysvuosi, kun Veteraanivastuu 
ry oli perustettu ja Järvenpään 
rintama- sekä sotaveteraanien 
hyväksi johdettiin samoin kaksi 
varusmieskeräystä. Kaikkiaan 
kyseiselle vuodelle kirjattiin 480 
varusmiessuoritusta ja heille 120 
keräysjohtajasuoritusta! Puolus-
tusvoimilta on saatu kiitettävä 
varusmiestuki veteraanikeräyk-
siin seuraavilta joukko-osastoil-
ta: HEILTR, VIESTIR, PSPR ja 
KAARTJR.

Järvenpään reserviyhdistykset 
ovat suorittaneet kiitettävästi 
veteraanitukityötä kaupungin 
kolmen veteraaniyhdistyksen 
hyväksi, myös niiden hallintoon 
osallistuen. Pyhäinpäivän aaton 
lipaskeräykset suoritettiin so-
tainvalidiosastolle 1988-2006 
ja seuraavina vuosina kaikkien 
kolmen hyväksi. 31. kerta suo-
ritetaan 2. marraskuuta. Reser-
viyhdistysten lipaskeräykset 
Talvisodan päättymispäivän 
lähimpään lauantaihin liittyen 
aloitettiin 13.3.2003, viimeksi 
15. kerran 9. maaliskuuta. Ve-
teraanikeräyksiä jatkettaneen 
vielä ainakin kaksi vuotta, jonka 
jälkeen huolenpitoa viimeiseen 
veteraaniin asti. Maanpuolustus-
koulutukseen liittyvä laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta 
11.5.2007 /556, sen 5 luvun 25 
§ velvoittaa jo nyt järjestöjen 
muussa toiminnassa veteraani-
perinteen vaalimiseen. Maan-
puolustusjärjestöjen aatteel-
linen toiminta on arvokasta. 
Mikä muu järjestö siitä voisi 
paremmin huolehtia?

TEKSTI JA KUVAT:
VEIKKO KARHUMÄKI
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Uudenmaan ja Etelä-Hä-
meen reserviläispiirien 
maastokilpailu käytiin 
upean syyssään vallitessa 
Taistelukoulun alueella 3. 
syyskuuta. Järjestelyistä 
vastasivat tällä kertaa Jär-
venpään reserviläisyhdis-
tykset. Osallistujia oli ilah-
duttavasti Etelä-Hämeestä 
22 ja Uudeltamaalta 20, 
joista kaksi Helsingin re-
serviupseeripiiristä.
Kilpailun toteutus tuotti tällä 
kertaa taloudellistakin tulosta 
järjestäjille. Toteutus alkaa toi-
mitsijoista, heitä tarvitaan kil-
pailujen järjestämisiin. Valitet-
tavasti voima, ehkä osaaminen 
ja halukkuuskin niihin vaikut-
tavat piiriemme puitteissa vähe-
nevän. Kaikkiin piirikilpailuihin 
kuuluu ammunta joko omana tai 
osalajina. Keski-Uudellamaalla 
Järvenpään, Keravan ja Tuusu-
lan alueella järjestelyongelmak-
si saattaa muodostua viimei-
senkin ampumaradan menetys, 
Taistelukoulun alueen, Puolus-
tusvoimien kurssikeskuksen 
viisipaikkainen pienoispistoolin 
sisäampumarata.

Erityiskiitokset kolmelle 
kovalle
Kilpailun johtaja Juha Kosken-
ranta (JäRuk) antoi kalleimman 
panoksen korvauksetta kisan 
valmisteluun liittyen opastusvii-
toituksiin, kartanlukupisteisiin 
ja niihin tarvittaviin materiaa-
leihin. Koskenranta johti myös 
ammunnan viisipaikkaisella 
sisäradalla apunaan Hannu 

Jaakkola (JäRes). Pauli Rau-
taselle (JäRuk) kuuluu kiitos 
suunnistusreittien (2) teosta 
ja kilpailijoiden karttajaosta 
maalipaikalla apunaan Tauno 
Suominen (JäRes). Uudenmaan 
reserviläispiirien kilpailuun 
osallistunut urheilu-upseeri Rei-
no Ruotsalainen (KeRuk) toi 
tietokoneen ja tulostimen kil-
pailukanslialle ja selvisi myös 
nopeimmin suunnistusradasta 
tuloslaskentaa auttamaan.

Tukijat tuloksenteossa
Johtaja ilman joukkoja ei yllä 
tulokseen. Kilpailukansliaa 
johti Keijo Kylmälä (JäRuk) 

antaen samoin suuren panoksen 
kilpailun valmisteluun. Kans-
liassa ja lähtöalueella avusti 
Heikki Ailas (JäRes) ja suoritti 
Jaakkolan kanssa kartanlukupis-
teiden virhemillilaskennankin. 
Kartanluvun valvonnasta vasta-
sivat Pekka Kärnä (JäRes), Sep-
po Rantanen (JäRuk) ja Osmo 
Vikman (JäRuk). Lähtöpaikan 
valvonnasta ja karttajaosta kar-
tanlukuun vastasi Arno Tarjas 
(JäRuk), liikenteenohjauksesta 
Olli Greggilä (JäRuk) ja artikke-
litoimittaja. Huoltoon oli varat-
tu kurssikeskuksen rantasauna 
virvoitusjuomatarjoilulla. Elina 
Sarin hoiti Tuusulan Sotilasko-
tiyhdistyksen myyntipalvelun.

Kilpailusta poimittua
Kilpailun kulku oli poikkeuk-
sellinen. Viisipaikkaisella am-
pumaradalla suoritettiin alkuun 
10 ls ammunta, johon aikaa oli 
kaksi minuuttia. Sisäradalta siir-
ryttiin lähtöpaikalle, josta lähdöt 
vähintään minuutin välein kar-
tanlukuun ja suunnistukseen. 
Kartanlukupisteet jouduttiin 
valitettavasti jättämään kilpai-
luosiona pois. Osa kilpailijoista 
oli jo ehtinyt poistua ja saanut 
kartanluvun kartan mukaansa, 
kun tuloslaskennassa havaittiin 
virhe yhdessä määrityspisteessä.
Kilpailijoista kunniamaininta 
kuuluu tuusulalaisille Niemisil-
le, Markku-isälle sekä pojilleen 

Hannulle ja Jannelle. Vali-
tettavasti Markku joutui kes-
keyttämään kilpailun suun-
nistusosiolla. Uusmaalaista 
Hannu ja Janne sekä Tikku-
rilan reserviupseerien Seppo 
Kuokkanen osuivat parhaiten, 
86 pistettä kukin. Parhaiten, 
peräti 94 pistettä, ampui Timo 
Salonen Etelä-Hämeen Val-
keakosken reserviupseereista. 
Reino Ruotsalainen Y70 sar-
jassa oli nopein 3,5 kilomet-
rin suunnistusradalla ajalla 
43:45 minuuttia ja yleisen 
sarjan voittanut Janne Niemi-
nen 4 kilometrin radalla ajalla 
47:11.

TEKSTI JA KUVAT:
VEIKKO KARHUMÄKI

Järvenpään Reserviupseerikerho toimii

 Sotiemme Veteraanit –keräyksen 16 keräysjohtajaa ja KAARTJR:n 72 vm kirjoittajan tulopuhuttelussa Järvenpään 
kirkolla 28. elokuuta. Kuva vänr Lauri Puputti, KAARTJR.

Jääk Lihairy vastaanotti reserviupseerikerhon varainhoitoupseerilta, kapt res Petri Nissilältä lahjoituksen. Kuvaan saatiin 
naapuritalolta jääk Hovisilta (vas.) ja Petrin isänmaallisiin muotoihin maalattu hieno ajopeli! Tankin kyljessä kolme tunte-
matonta sotilasta symboloivat Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Lehtoa, Määttää ja Rahikaista. Yhtäältä ne voisivat 
muistuttaa meitä maamme käymistä Talvi-, Jatko ja Lapin sodasta, allekirjoittaneen näkökulma!  

Järvenpään Reserviläisten ja Reserviupseerikerhon yhteiskokous 2/2018  
pidettiin Reserviläisten hallinnoimalla Järvenpään hiihtomajalla 5.  
syyskuuta. Vasemmalta taaksepäin kokouksen puheenjohtaja Jokke 
Härmä  
(res/ru), Jukka Huikko (ru), Keijo Kylmälä (ru), Jukka Orsila (ru), Osmo  
Vikman (ru), Joni Sinervuo (res) ja Petri Nissilä (ru) sekä oikealta  
vastaavasti Hannu Jaakkola (res), Mikko Takala (res), Esko Sarkanen  
(ru), Hannu Lagerström (ru), Olli Greggilä (ru), Timo Åkman (res) ja  
Seppo Rantanen (ru).

Piirien maastomestaruuskilpailut Tuusulassa

Lähtöpaikalla kartanjakajana Heikki Ailas, valvojana Arno Tarjas ja kilpailijoista Reino Ruotsalainen Keravan yhdiste-
tystä sekä Jouko Kleemola (vas.) Janakkalan reserviupseerien joukkueesta. 

Jarmo Sulopuisto Mäntsälän joukkueesta maalialueella suunnistukseen lähdössä valvojina Tauno Suominen ja Pauli 
Rautanen (oik.).

Juha Koskenranta johtaa Valkeakosken reserviupseerien Petri Roligin (oik.) ja Tuusulan yhdistetyn 1. joukkueen sekä 
kilpailun TA:n Ari Lahdenkaupin ammuntaa katsojina Hannu Jaakkola ja Keijo Kylmälä (vas.).
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Valitset asuinympäristösi: 
taajamassa palveluiden 
lähellä tai maaseutumai-
sessa ympäristössä luon-
non läheisyydessä.

Vapaa-ajanviettomahdolli-
suuksia löytyy: kulttuuri- ja 
muita tapahtumia, myös mat-
kailijoille, luontoa, liikuntaa 
lähes heti kotiovesta ulos as-
tuessasi. Pääkaupunkiseudun 
palvelut täydentävät tarjontaa.
Nautit monipuolisista palve-
luista, jotka ottavat huomioon 
elämäntilanteesi: varhaiskas-
vatuksesta perus- ja jatkoko-
ulutukseen ja myöhemmin 
ikäihmisille tarjottavaan hy-
vään hoivaan.
Yrityksesi sijaitsee ihanteel-
lisessa paikassa, jossa logis-
tiikka on helppo järjestää: ly-
hyen matkan päässä satamista 
ja lentoasemasta sekä hyvien 
niin itä-länsi- kuin etelä-poh-
joissuuntaisten maantieyhte-
yksien varressa, mutta sivussa 
ruuhkista.
Valitset työpaikkasi ja – mat-
kasi: oman kunnan lisäksi 
muut Helsingin seudun ja pää-
kaupunkiseudun kunnat sekä 
pohjoissuunnan kunnat ihan 
naapurissa.

Kaikkea tätä tarjoaa Nurmi-
järvi, joka on riittävän suuri 
kunta pystyäkseen tarjoamaan 

modernin elämän edellyttämät 
palvelut ja infrastruktuurin, 
sekä kasvaakseen ja kehittyäk-
seen jatkuvasti, mutta silti riit-
tävän pieni tarjotakseen elämi-
sen avaruutta kilpailukykyisin 
kustannuksin. Kunta, joka si-
jaitsee ”keskellä kaikkea”. Ni-
mensä kunta on saanut pitäjän 
keskellä sijainneesta Nurmijär-
vestä, joka kuivatettiin viljelys-
maaksi osittain jo 1920-luvulla 
ja lopullisesti 1950-luvun alus-
sa. Nurmijärven hallintopitäjä 
syntyi vuonna 1775. Itsenäinen 
seurakunta Nurmijärvestä oli 
tullut jo vuonna 1605. Hyvin-
kää erosi emäpitäjästä omaksi 
kunnakseen v. 1917.

Keskeinen sijainti Uudella-
maalla Nurmijärveltä on lyhyt 

matka eri suuntiin. Runsaassa 
puolessa tunnissa ajaa Hel-
sinkiin tai toiseen suuntaan 
Hämeenlinnaan. Runsaan 50 
kilometrin säteelle kunnasta 
sijoittuukin melkein koko Uu-
simaa. Kun asuu Nurmijärvellä, 
ei ihan heti tarvitse työn vuoksi 
muuttaa mihinkään.

Tervetuloa Nurmijärvelle

Tapahtuman kalustonäyttely- ja 
järjestöesittelyteltta-alueen sekä 
paraatin juontajana toimii Pu-
tous-televiosarjasta tuttu näyttelijä 
Timo Lavikainen.

Suomalainen, kokonaisturvallisuuden malli on toi-
miva ja kustannustehokas keino turvallisuuden 
tuottamiseen. Meillä on pitkälle kehittynyt viran-

omaisyhteistyön kulttuuri. Meillä on elinkeinoelämä, 
joka tukee yhteiskunnan vakautta. Meillä on järjestö-
kenttä, jossa on runsaasti kansalaisten turvallisuutta ja 
turvallisuustaitoja kehittävää toimintaa. Ennen kaikkea 
meillä on varautumiseen vahvasti sitoutuneita kansalai-
sia, jotka haluavat varmistaa meidän kaikkien turvalli-
suutta.

Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on kustan-
nustehokkuudessaan omaa luokkaansa. Meillä viran-
omaiset keskittyvät omien päätehtäviensä toteutukseen 
ja näillä suorituskyvyillä ollaan valmiita tukemaan 
muita viranomaisia tilanteen niin vaatiessa. Päällekkäi-
siä suorituskykyjä viranomaiset eivät ole kehittäneet. 
Järjestökentässä hintalappu on usein lähes olematon, 
mutta vaikutukset tuosta vapaaehtoistyöstä ovat todella 
merkittävät.

Suomi on pieni pohjolan valtio, joka ei ole immuuni 
ympäristössä tapahtuville turvallisuuspoliittisille muu-
toksille. Kuten olemme havainneet, niin suurvaltasuh-
teisiin palannut geopolitiikkaa on lisännyt jännitteitä 
myös Itämeren alueella. Ympärillämme keskitetään 
sotilaallisia suorituskykyjä ja harjoitustoiminta on läpi 
vuoden vilkasta. Lisääntynyt aktiivisuus lähialueillam-
me on vaatinut myös meiltä puolustusvoimissa valmiu-
den ajantasaistamista.

Valmiutta on kehitetty läpi puolustusvoimien, mutta 
merkittävin muutos aikaisempaan on tapahtunut maa-
voimissa. Maavoimissa on nyt käytössään valmiudel-
lisia elementtejä; valmiusosastoja ja valmiusyksiköitä, 
joilla voidaan toimia myös aseellista uhkaa vastaan 
nopeastikin syntyvissä tilanteissa. Suorituskykyjä on 
näihin valmiuselementteihin varattu kaikista aselajeista, 
jolloin muodostettu valmius on toimiva ensiaskel tarvit-
taessa laajempaankin joukkojen mobilisointiin.
Asevelvollisuudestaan kiinni pitänyt Suomi kykenee 
edelleen toimeenpanemaan kyvykkään, kansan tukeman 

maanpuolustuksen, jonka kynnysarvo mahdolliselle 
hyökkääjälle on korkea. Päivitetyllä valmiudella var-
mistamme sen, että tämä pidäkekynnys on riittävän nä-
kyvä jotta siihen ei vahingossa kompastu. Laadukkaalla 
sekä riittävän suurella reservillä huolehdimme siitä, että 
kynnys on lopulta myös riittävän korkea.

Mahdollisessa konfliktitilanteessa pyritään moderniin 
yhteiskuntaan vaikuttamaan monialaisesti, sotilaal-
liset keinot ovat vain yksi väline muiden joukossa. 
Olemme todistaneet viime vuosina, että esimerkiksi 
informaatioulottuvuudessa suoritettavilla vihamielisillä 
toimenpiteillä voidaan toimivakin valtio saada nopeas-
ti sekaannuksen tilaan ja kansalaiset epäilemään omia 
päättäjiään.

On jälleen hyvä muistaa, että suomalainen kokonaistur-
vallisuuden malli antaa meille hyvät valmiudet vastata 
näihin uhkiin ja toipua yhteiskuntana mahdollisesta 
kriisistä. Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö on 
välttämätöntä uhkien torjumiseksi sekä pitkäkestoisten 
kriisien selättämiseksi.

Yhteiskuntakaan ei yksin kykene vastaamaan kansa-
laisten turvallisuudesta; yhteiskunnallisen viranomais-
vastuun lisäksi korostuu myös jokaisen yksilön vastuu 
omasta sekä läheistensä turvallisuudesta. Jokainen Suo-
men kansalainen on turvallisuuden tuottaja ja valveutu-
nut kansalainen myös varautuu poikkeaviin tilanteisiin. 
Kansalaisten varautumista palvelevassa valistamis- ja 
ohjaamistyössä on vapaaehtoistoimijoilla erityisen mer-
kittävä rooli.

Puolustusvoimien juhlavuonna voidaan ylpeänä todeta, 
että olemme onnistuneet yhdessä turvaamaan Suomen 
kehittymisen mallimaaksi, katsoo sitä nyt millä mitta-
rilla tahansa.

Kiitän kaikkia Uudenmaan 36:nen Maanpuolustuspäi-
vän eteen työtä tehneitä sekä päivään osallistuvia - arki-
nen työmme Suomen turvallisuuden eteen jatkuu.

Uudenmaan maanpuolustus- 
väki ja toiminnan tukijat

Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja
Eversti Rainer Kuosmanen

Nurmijärvi, kiitollisena kunniasta, on val-
miina tarjoamaan puitteet Uudenmaan 
maanpuolustuspäivälle. Ylpeytemme, 

monitoimitalomme Monikko ja sen ympäris-
tön kentät tarjoavat oivalliset puitteet tapahtu-
malle ja antavat samalla näkymän Klaukkalan 
monipuoliset palvelut tarjoavalle urheilukam-
pus-alueelle.
 
Nurmijärvi on 42000 asukkaan kunta ja väki-
määrämme nostaa meidät Suomen suurimmaksi 
kunnaksi, joka ei ole kaupunki. Olemme häpei-
lemättä maaseutumainen kunta metropolialu-
een ytimessä. Olemme silti vahvasti ajassa ja 
kehityksessä kiinni ja alueellamme toimii mm. 
useita merkittäviä huipputeknologian yrityksiä, 
kuten Teknos, Roal, Altia, Premix.
 
Uuden strategiamme mukaan Nurmijärven 
tavoite on olla positiivinen ilmiö. Meillä on 
tarjolla hyviä tontteja sekä asumiseen, että 
yrittämiseen. Palvelut pelaavat ja liikenteen 
sujumiseen on satsattu rajusti. Ensi vuonna al-
kaa Klaukkalan kehätien rakentaminen, mikä 
parantaa liikkumista entisestään. Tärkeimpiä 
valttikorttejamme ovat sijainti, yhteisöllisyys ja 
turvallisuus. Nurmijärveläiset ovat aktiivisia ja 
tekevää väkeä, mikä näkyy ilahduttavasti myös 
maanpuolustus- ja reserviläistoiminnassamme.
 
Maanpuolustuspäivän teema: ”Yhdessä raken-
nettu turvallisuus” sopii Nurmijärven sielun-
maisemaan hyvin. Se myös muistuttaa meitä 
kaikkia omasta roolistamme ja siitä, että meillä 

kaikilla on velvollisuus osaltamme pitää huolta 
yhteisömme turvallisuudesta.
 
Toivon, että maanpuolustuspäivä saa ansaitse-
mansa huomion ja herättää ihmisiä pohtimaan 
puolustus- ja turvallisuusasioita ja aktivoi 
myös ottamaan roolia. Kiitän lämpimästi Nur-
mijärven kunnan puolesta kaikkia järjestäjiä, 
yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia ja muita 
tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneita. Us-
kon, että Maanpuolustuspäivä Nurmijärvellä on 
positiivinen ilmiö!
 
 

Huomio – katse eteenpäin!

Outi Mäkelä
kunnanjohtaja
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Yhteistyökumppaneita on 
vuosien saatossa ollut mo-
nia, mutta yksi on pysynyt 
aina vahvasti mukana: Puo-
lustusvoimat. Klaukkalas-
sa nähdäänkin tällä kertaa 
suuri määrä Puolustusvoi-
mien kalustoa. Melkein kai-
kista Etelä-Suomen alueen 
varuskunnista on tulossa 
päivään kalustoa paikalle.
Paraatiin osallistuu kalustoa 
Utin Jääkärirykmentistä, Pans-
sariprikaatista, Karjalan prikaa-
tista, Rannikkoprikaatista sekä 
Kaartin Jääkärirykmentistä.
Utin Jääkärirykmentti sijaitsee 
Kouvolassa. Rykmenttiin on 
keskitetty Maavoimien erikois-
joukkotoiminta, Puolustusvoi-
mien helikopteritoiminta sekä 
näitä kahta tukevat toimialat. 

Rykmentti lähettää Maanpuo-
lustuspäivään NH90-kuljetus-
helikopterin, joka tulee olemaan 
kopterin ensimmäinen esiinty-
minen Uudenmaan Maanpuo-
lustuspäivässä koskaan. Kopteri 
osallistuu myös paraatiin ylilen-
nolla sään sen salliessa.

Hämeenlinnan Parolassa sijait-
seva Panssariprikaati on me-
kanisoitujen ja moottoroitujen 
taisteluosastojen, ilmatorjunnan 
sekä elektronisen sodankäyn-
nin erikoisosaaja. Tämä Maa-
voimien joukko-osasto lähettää 
paikalle muunmuuassa Leopard 
2A4-taistelupanssarivaunun 
sekä panssarihaupitsi 122 PSH 
74:n. Jutun kirjoittajan mieltä 
lämmittää myös se, että Pans-
sariprikaati oma-aloitteisesti 
tuo paikalle Panssarimuseossa 
sijaitsevan, neuvostoliittolaista 

alkuperää olevan T-26 tankin. 
Varsinkin talvisodassa sotasaa-
liiksi saatuja vaunuja on säilyn-
yt museoissa ympäri maailmaa 
kiitettävä määrä. Kiitos Pans-
sarimuseolle T-26:n kunnossa-
pidosta, jonka johdosta tankki 
on täydellisessä toiminta- ja ajo-
kunnossa.

Rannikkoprikaati on vastuussa 
merialueesta Suomenlahdella 
aina Hangosta itärajalle asti. 
Tämä rannikkotaisteluihin eri-
koistunut Merivoimien valmius-
joukko-osasto tuo tapahtumaan 
paikalle muunmuuassa meri-
torjuntaohjuslavetin, G-veneen 
sekä rannikkotutkan varustei-
neen.

Helsingin Santahaminassa si-

jaitseva Kaartin Jääkäriryk-
mentti kouluttaa taisteluun ra-
kennetulla alueella erikoistuvia 
joukkoja pääkaupunkiseudun 
ja Uudenmaan puolustamiseen. 
Joukko-osasto tuo Maanpuo-
lustuspäivään kattavan kokoel-
man Puolustusvoimien käy-
tössä olevaa kevyttä kalustoa 
sekä käsiaseita. Myös EKO 
AIMS-ampumavälineistö ja 
Puolustusvoimien käytössä 
oleva VBS-taistelusimulaattori 
ovat varmasti kävijöiden kes-
kuudessa erittäin kovassa suo-
siossa. Tervetuloa kokeilemaan 
miten ampuminen rynnäkkö-
kiväärillä onnistuu tapahtuman 
sallimissa puitteissa!

Koko Maanpuolustuspäivään 
osallistuva Puolustusvoimien 

kalusto kuvineen ja tietoineen 
on nähtävissä Maanpuolustus-
päivän Internet-sivuilta osoit-
teessa www.maanpuolustuspai-
va.net . Kalusto on nähtävissä 
klo 10.00 – 15.00 välisenä ai-
kana Klaukkalan keskustassa 
sijaitsevalla hiekkakentällä, 
joka sijaitsee Klaukkalan urhei-
lualueen ja Klaukkalan koulun 
välissä. NH90-kuljetusheli-
kopteriin pääsee tutustumaan 
Klaukkalan urheilu-alueen nur-
mikentällä.

TATU HÄKKINEN
PUHEENJOHTAJA
NURMIJÄRVEN 
RESERVIUPSEERIT RY

Kalustoa Puolustusvoimien eri joukko-osastoista

AMOS-vaunu

NH90-kuljetushelikopteri

Leopard 2 A4

CV9030-rynnäkköpanssarivaunu. 
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Lauantaina 6. lokakuuta 
Nurmijärven Klaukkalas-
sa järjestettävä Maan-
puolustuspäivä kokoaa 
Klaukkalaan päivän ajaksi 
näyttävän kokoelman Puo-
lustusvoimien kalustoa 
sekä maanpuolustusjärjes-
töjen ja yhteistyökumppa-
neiden edustajia esittely-
paikkoineen. 
Tapahtuman onnistumisen eteen 
ovat monet eri tahot tehneet 
töitä jo vuoden ajan. Tämä työ 
tulee jatkumaan aina viimeisel-
le minuutille ennen tapahtumaa 
sen onnistumisen takaamiseksi.
Maanpuolustuspäivä on Uuden-
maan reserviläispiirien (Uuden-
maan Reserviupseeripiiri ry ja 
Uudenmaan Reserviläispiiri ry) 
vuosittain järjestämä maanpuo-
lustustapahtuma, jonka tarkoi-
tuksena on tuoda maanpuolustus 
jokaisen suomalaisen nähtäväk-
si ja koettavaksi. Tapahtuman 
järjestämisen vastuu annetaan 
vuosittain ennalta valituille 
paikallisyhdistyksille. Vuon-
na 2018 Maanpuolustuspäivän 
järjestäminen on kolmen yhdis-
tyksen vastuulla. Klaukkalan 
Reserviupseerit ry, Nurmijärven 
Reserviupseerit ry ja Nurmi-
järven Reserviläiset ry yhdessä 
ovat tehneet töitä tapahtuman 
onnistumisen eteen jo hyvän 
aikaa.

Nurmijärven kunta ja yh-
teistyökumppanit mukana
Nurmijärven kunta on osallis-
tunut päivän suunnitteluun ja 

toteutukseen tapahtuman järjes-
tämisprosessin alusta asti. Kun-
ta tarjoaa tapahtuman käyttöön 
muunmuassa sekä tilat ja alueet. 
Maanpuolustuspäivän työryhmä 
kiittää Nurmijärven kuntaa ja 
sen henkilöstöä kaikesta tuesta 
yhteisen tapahtumamme eteen.
Tapahtumaan osallistuu myös 
kattava kokoelma maanpuolus-
tukseen osallistuvia toimijoita 
ja tukijoita. Kaikista näistä on 
varmasti hyvä erikseen mainita 
Sotilaskotiliitto, joka tuo pai-
kalle sotilaskodin, josta takuu-
varmasti löytyy jokaiselle ha-
lukkaalle munkki, jos kaksikin!
Tapahtuman kaikki yhteistyö-
kumppanit ja -tukijat löydät 
Maanpuolustuspäivän Inter-
net-sivuilta osoitteesta www.
maanpuolustuspaiva.net .

Paljon puolustettavaa,   
ja syystä
Uusimaa on hyvin pitkä (tai le-

veä) maakunta, jossa on yhteen-
sä 26 kuntaa. Sen puolustaminen 
on monen eri joukko-osaston 
ja kaikkien Puolustusvoimien 
haarojen vastuulla. Sen puo-
lustamisen suunnitteluun ja to-
teutukseen osallistuu päivittäin 
monen eri tahon henkilöstö. On 
hyvin miellyttävää nähdä, että 
kertausharjoitusten määrää on 
saatu kasvatettua viimeisten la-
mavuosien aikaisista lukemista. 
Totuus on, että kaikkia kokoon-
panoja ei ole saatu välttämättä 
kertautettua sellaisissa mitta-
puissa, jota sotilaallinen valmius 
vaatisi ja esimerkiksi kaikilla 
reserviläisillä ei ole tällä hetkel-
lä sijoitusta Puolustusvoimis-
sa toteututettujen uudistusten, 
valtion taloudellisen tilanteen 
ja Puolustusvoimien määrävah-
vuuden laskun takia. On kuiten-
kin huomioitava, että sijoitus on 
nykyään myös reserviläisestä 
itsestään kiinni. Sijoituksen voi 
saada monella eri tavalla. Yh-
distävä tekijänä on itsensä akti-
voiminen maanpuolustuksen sa-
ralla. Esimerkkinä mainittakoon 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK), joka järjestää vuosittain 
ympäri Suomea lukemattoman 
määrän erilaisia kursseja. Näi-
hin kursseihin osallistumalla 
(myös Uudenmaan alueella) voi 
reserviläisellä löytyä sijoitus en-
nemmin tai myöhemmin.
Maanpuolustus on jokaisen suo-
malaisen asia. Näin asian laita 
on myös Uudellamaalla. Maa-

kuntamme pitää sisällään monia 
suuria kaupunkeja ja taajamia, 
ja alueella sijaitsee paljon teol-
lisuutta ja yhteiskuntaa tukevia 
palveluita. Näiden toimintojen 
sekä tietysti ihmisten suojaami-
nen on tärkeä tehtävä niin rau-
han kuin sodankin aikana. Val-
mistaumiseen ja ennakointiin 
kannattaa aina panostaa.

Paraatikatselmus ja  
paraati
Puolustusvoimien tapahtumissa 
järjestetään lähes poikkeuksetta 
myös paraatikatselmus sekä pa-
raati. Näin on myös Maanpuo-
lustuspäivässä ollut tapana. Pa-
raatikatselmuksen tarkoituksena 
on koota osallistuvat joukot ja 
joukko-osastot yhteen ennen pa-
raatia. Paraatikatselmuksen tar-
kistaa paraatin johtaja. Klauk-
kalassa paraatikatselmuksen 
vastaanottajana toimii Kaartin 
Jääkärirykmentin apulaisko-
mentaja, eversti Rainer Kuos-
manen. Paraatikatselmuksen 
joukot koostuvat Etelä-Suomen 
alueen maakuntakomppanioihin 
sijoitetuista reserviläisistä, Uu-
denmaan Eskadroonan hevosis-
ta, maanpuolustusjärjestöjen ja 
Uudenmaan alueen reserviläis-
yhdistysten lippulinnoista sekä 
Puolustusvoimien paikallaole-
vasta kalustosta. Johtuen tielain 
koukeroista telalliset ajoneuvot 
eivät osallistu paraatiin. Näitä 
tela-ajoneuvoja pääsee kuiten-
kin ihastelemaan osana näytte-
lykentän esittelykalustoa.
Itse paraati järjestetään paraati-
katselmuksen jälkeen. Paraatia 
kannattaa seurata Klaukkalan-

tien varressa molemminpuolin 
tietä. Paraatin vastaanottopaikka 
sijaitsee lähellä Klaukkalantien 
ja Liikekujan risteystä Helsingin 
suuntaan menevän tien puolella. 
Paraatin vastaanottajiin lukeu-
tuu eversti Kuosmasen lisäksi 
puolustusministeri Jussi Niinis-
tö, joka kunnioittaa päivää läs-
näolollaan. Lisäksi vastaanotta-
jiin kuuluu sekä veteraanien että 
kunnan edustaja.

Maanpuolustusjuhla  
kruunaa päivän
Kello 17.00 – 18.00 välisenä 
aikana järjestetään kalustonäyt-
telyalueen läheisyydessä sijait-
sevassa Monikko-monitoimita-
lossa Maanpuolustuspäivän joka 
vuosi kruunaava maanpuolus-
tusjuhla. Juhla on kaikille avoin 
juhla. Päälläolevasta varustuk-
sesta ei tarvitse olla huolissaan. 
Jos juhlapuku on unohtunut 
kotiin tai pesulaan, on jokainen 
läsnäoleva silti juhlaan lämpi-
mästi tervetullut. Tarkoituksena 
on saada 400 henkeä vetävä sali 
täyteen juhlaväkeä.
Juhlan juhlapuhujana toimii 
puolustusministeri Jussi Nii-
nistö, joka osallistuu myös itse 
tapahtumaan paraatikatselmuk-
sesta lähtien. Juhlan musiikis-
ta vastaa Kaartin soittokunta. 
Lisäksi kuullaan muunmuassa 
Nurmijärven reserviläiskuoron 
laulua sekä veteraanien terveh-
dyspuhe.

Veteraanit mielissä   
ja sydämissä
Elämä jatkaa kulkuaan. Tämä 

on yksi elämän faktoista. Moni 
sotiemme veteraani on kutsuttu 
myös vuoden 2018 aikana vii-
meiseen iltahuutoon. Mutta suu-
reksi iloksemme heitä on vielä 
vuoden 2018 alussa tehdyn 
laskennan mukaan joukossam-
me 14000, joista sotainvalideja 
on lähes 2000. Nurmijärven 
reserviläisyhdistykset haluavat 
tapahtumassa muistaa veteraa-
neja. Kaikki tapahtumassa myy-
dyt hernerokkatuotot ohjataan 
lyhentämättömänä paikallisten 
veteraanien tukemiseen.

Koko perheen tapahtuma
Nurmijärven Klaukkalassa jär-
jestettävä Maanpuolustuspäivä 
on tarkoitettu kaikille perheen-
jäsenille aina nuorimmasta 
vanhimpaan asti. Tapahtuma-
paikat ja saniteettitilat ovat hy-
vin tavoitettavissa myös liikun-
taesteisille ja sijaitsevat kaikki 
maantasalla. Parkkipaikkoja 
on ympäri tapahtuma-aluetta. 
Tapahtumaan saapuessa kan-
nattaa ottaa huomioon, että 
autoja ja ihmisiä on normaa-
lista lauantaista poiketen huo-
mattavasti enemmän liikkeellä, 
kuin normaalina lauantaina. 

Toivotan Teidät kaikki tervetul-
leeksi yhteiseen päiväämme!

TATU HÄKKINEN
PUHEENJOHTAJA
NURMIJÄRVEN   
RESERVIUPSEERIT RY

36. Maanpuolustuspäivä Nurmijärven Klaukkalassa
Puolustusministeri Jussi Niinistö  
pitää juhlapuheen maanpuolustus-
juhlassa. 
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SYNTYMÄPÄIVIÄ
LOKAKUU

95 vuotta
21.10. Wolff Carl, Tammisaari

85 vuotta
5.10. Vuorinen Martti, Tuusula
21.10. Pasanen Heikki, Porvoo
31.10. Kytömäki Armo, Kerava

80 vuotta
9.10. Hagelin Kunto, Järvenpää
12.10. Meisalo Veijo, Espoo
14.10. Mecklin Raimo, Hyvinkää

75 vuotta
8.10. Ritvala Reino, Vihti
20.10. Mönkkönen Raine, Lohja
20.10. Uusi-Simola Esko, Mänt-
sälä

70 vuotta
14.10. Mäkijouppila Heikki, Hel-
sinki
16.10. Pesola Hannu, Tuusula
21.10 Salmela Heikki, Luhanka
27.10. Hoffrén Pertti, Porvoo
27.10. Kälviä Esko, Loviisa

60 vuotta
7.10. Salovaara Ari, Järvenpää
12.10. Laurila Antti, Turku
17.10. Kervinen Ilkka, Espoo
17.10. Oivo Jari, Nastola
18.10. Saaranen Pasi, Karkkila
20.10. Virta Kari, Askola
20.10. Ylönen Ari, Nurmijärvi
21.10. Norokorpi Jyrki, Lohja

50 vuotta
7.10. Bergius Kai, Espoo
7.10. Bergius Tomi-Mikael, Es-
poo
7.10. Sevon Kim, Hanko
12.10 Saha Jyrki, Hyvinkää
16.10. Pähkinärinne Jari, Sam-
matti
20.10. Rask Magnus, Raasepori
24.10. Kaiponen Marko, Lohja
25.10. Kuusela Tero, Mäntsälä
27.10. Kytölä Marko, Num-
mi-Pusula

MARRASKUU

80 vuotta
4.11. Tuomainen Olavi, Kerava
5.11. Sarekoski Heikki, Kerava

75 vuotta
8.11. Tuomala Risto, Porvoo
10.11. Heikkilä Mikael, Raase-
pori

70 vuotta
9.11. Kaipio Pentti, Vihti
12.11. Huuki Juhani, Tuusula
17.11. Ramm-Schmidt Leif, Es-
poo
17.11. Berghäll Seppo, Karjaa
25.11. Partanen Matti, Lohja
28.11. Huttula Antero, Lohja

60 vuotta
4.11. Kirjavainen Heikki, Järven-
pää
7.11. Paavilainen Jarne, Vihti
9.11. Fagerström Mikko, Kark-
kila
9.11. Vänttinen Veikko, Nurmi-
järvi
10.11. Oksa Seppo, Kerava
13.11. Pirttilahti Jari, Oulu
25.11. Fabritius Markku, Myrs-
kylä
29.11. Nieminen Ari, Hyvinkää

50 vuotta
10.11. Halen Tero, Karkkila
17.11. Ranto Ari, Nurmijärvi
18.11. Virta Jouni, Järvenpää
23.11. Tolkki Timo, Kirkkonum-
mi
25.11. Tynkkynen Katri, Mänt-
sälä
28.11. Lopanus Marko, Nurmi-
järvi
28.11. Sormunen Mika, Lohja

JOULUKUU

95 vuotta
11.12. Simberg Nils, Raasepori

90 vuotta
24.12. Nyfors Lasse, Kerava

80 vuotta
2.12. Viren Nisse, Myrskylä
18.12. Aarnio Markus, Siuntio

75 vuotta
12.12. Mäenpää Jorma, Lohja
30.12. Kraufvelin Kaj, Tam-
misaari
31.12. Finska Veijo, Tammisaari
31.12. Kotkamo Huugo, Kerava

70 vuotta
3.12. Lehtonen Olavi, Nurmijärvi
3.12. Soini Seppo, Mäntsälä
4.12. Mattila Eero, Mäntsälä
5.12. Kärnä Hilkka, Järvenpää
5.12. Manninen Jaakko, Vihti
6.12. Valtia Pauli, Helsinki
7.12. Kokkonen Reino, Järven-
pää
13.12. Kokkonen Vesa, Helsinki
15.12. Mäntynen Jukka, Tuusula
18.12. Heikkinen Torsti, Hyvin-
kää
21.12. Lyytikäinen Oiva, Hanko
21.12. Ljunggren Hans, Tam-
misaari
25.12. Raita Jouko, Lohja

60 vuotta
10.12. Nylund Sven, Raasepori
10.12. Blomberg Mats, Porvoo
13.12. Antikainen Kyösti, Lohja
17.12. Nurmi Pekka, Porvoo
21.12. Saariniemi Jorma, Porvoo
24.12. Mickelsson Peter, Kerava
24.12. Savolainen Harri, Lohja

50 vuotta
2.12. Mellin Christian, Sipoo
16.12. Teerioja Ville, Tuusula
19.12. Juutilainen Anssi, Tuusula
21.12. Eskolin Tommi, Mäntsälä

OLTERMANNI ONNITTE-
LEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jä-
senrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäi-
väänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä il-
moittaa päätoimittajalle ennen 
lehden seuraavaa aineistopäi-
vää.

Opettavainen vierailu rannikkoprikaatiin
Kirkkonummen Reserviup-
seeriyhdistys ja Kirkko-
nummen seudun reservi-
läiset vierailivat syyskuun 
ensimmäisenä keskiviik-
koiltana Rannikkoprikaa-
tin komentajan vieraana 
Upinniemessä ja saivat 
uutta tietoa sekä oppia va-
ruskunnan ajankohtaisista 
tapahtumista.
Varuskunnan päällikkö kom-
modori Vesa Tuominen kertoi 
vierailun aluksi siitä mitkä 
ovat Rannikkoprikaatin teh-
tävät Hankoniemeltä aina 
itärajalle ulottuvalla meri-
alueella. Rannikkoprikaati 
muodostuu prikaatin esikun-
nan lisäksi kolmesta joukko-
yksiköstä, Suomenlinnan ran-
nikkorykmentistä, Porkkalan 
rannikkopataljoonasta ja Meri-
tiedustelupataljoonasta.
Tutustuimme myös ajankoh-
taiseen turvallisuuspoliittiseen 
tilanteeseen ja siihen miten Itä-
meren ja Suomenlahden mer-
kitys on edelleen tärkeä idän ja 
lännen kohtaamispaikkana. Sen 
valvomisesta ja turvaamisesta 
suuri vastuu on merivoimilla 
ja Rannikkoprikaatilla joukko 
osastona. Tämä vastuu konkre-
tisoituu myös eri viranomaista-
hojen kanssa tehtävään yhteis-
työhön.

Puolustusvoimien koulu-
tusjärjestelmä uudistuu 
vuonna 2020
 
Koko puolustusvoimien koulu-

tusjärjestelmän uudistamiseksi 
on muodostettu Koulutus 2020 
-ohjelma. Siinä kehitetään kut-
suntajärjestelmää, palvelusva-
lintoja, koulutusjärjestelmää 
kokonaisuudessaan sekä kou-
lutusmenetelmiä. Tavoitteena 
on kehittää asevelvollisen kou-
lutuspolkua kutsunnanalaisesta 
reserviläiseksi mahdollisimman 
sujuvaksi. Samoin tavoitteena 
on hyödyntää koulutuksessa 
viimeisintä teknologiaa. Ran-
nikkoprikaati on yksi kolmesta 
joukko-osastosta, joissa ohjel-
man alustavia pilotteja on ko-
keiltavana.
Saimme myös kokonaiskuvaa 
siitä, kuinka paljon Rannikko-
prikaati työllistää työntekijöitä 
suoraan ja välillisesti kumppa-
nuus- sekä alihankintatoimena. 
Kaiken kaikkiaan varuskunnan 

alueella työskentelee, asuu ja 
asioi päivittäin varusmiehet 
mukaan lukien noin 2 000 hen-
kilöä. Siten varuskunta on Kirk-
konummen suurimpia työnanta-
jia ja työllistäjiä.

Lisää motivaatiota reaa-
liaikaisilla simulaatioilla
 
Seuraavaksi pääsimme ammatti-
laisten opastuksella tutustumaan 
ja käytännössä kokeilemaan 
uusia pilottitoteutuksessa olevia 
simulaattorikoulutuksia. Meitä 
opastivat vierailumme aikana 
sekä toimihenkilöt että varus-
mieskouluttajat. Simulaattoreil-
la pyritään kouluttamaan entistä 
monipuolisemmin varusmiehiä 
tulenjohdon tehtäviin ja ampu-
maharjoitteluun. Rannikkopri-
kaatissa on heinäkuusta alkaen 

harjoiteltu sisäampumasimulaat-
torin käyttöä osana varusmies-
koulutusta. Simulaattori mah-
dollistaa reaalituntumaa aseen ja 
ampumisen harjoitteluun ennen 
ampumaradalle siirtymistä. Sa-
moin voidaan harjoitella koko 
tuliryhmän toimimista eri tilan-
teissa kustannustehokkaasti ja 
turvallisesti. On hyvin toden-
näköistä, että nykyvarusmiehet 
ovat yhtä innoissaan näistä uu-
sista mahdollisuuksista kuin me 
jo vuosikymmeniä sitten palve-
luksemme suorittaneet.

Maalla, merellä ja veden 
pinnan alla

 
Vierailumme lopuksi kävimme 
vielä tutustumassa Meritiedus-
telukomppanian toimintaan ja 
sen eri valvontalaitteisiin. Me-
ritiedustelukomppania on osa 
Meritiedustelupataljoonaa ja 
sen päätehtävänä on toimia tie-
dustelu-, valvonta- ja tulenjoh-
totehtävissä. Täytyy myöntää, 
ettemme kyenneet havaitsemaan 
lähimaastoon piiloutunutta ja 
maastoutunutta tiedustelijaa. 
Meritiedustelukomppania toi-
mii sokkelomaisessa saaristos-
samme kuin kotonaan ja jakaa 
sieltä keskitetysti informaatiota 
eri joukko-osastoille. Myös tä-

män informaation tuottamiseen 
komppanialla oli uusia laitteita 
ja menetelmiä. Koimme kerta 
kaikkiaan vierailumme olevan 
erittäin onnistunut ja vastaan-
oton olevan lämmin sekä arvos-
tava, joten lähdimme kiitollisina 
uuden tiedon turvin kotimatkalle 
pimenevään syysiltaan.

TEKSTI JA KUVAT: 
JUHA-MATTI KOSKINEN

Kommodori Vesa Tuominen isännöi meitä lämpimällä ja määrätietoisella ot-
teella

Reserviläiset tutus-
tuivat innokkaasti 
uusiin laitteisiin ja 
menetelmiin

Santahaminan varuskun-
tasaarella Helsingissä 
vietettiin puuhkasta syys-
kuun loppupään viikonlop-
pua moniaiden kurssien 
merkeissä. Koska alue on 
pääkaupunkiseudun ainoa 
harjoitusalue, jossa vie-
lä saadaan käyttää kovaa 
kalustoa ja a-tarvikkeita, 
meno on samanlaista usei-
na viikonloppuina.
Samaan aikaan saaren kuulussa 
Radioniemessä rekrytoitiin uu-
sia taistelijoita maakuntakomp-
paniaan.
Oltermanni-lehden pistäytyessä 
”Saarella” yksi monista infoti-
laisuuksista oli juuri päättynyt, 
ja kolme uutta reserviläistä 
päätti pistää nimensä maakun-
takomppanian rulliin.
- Kertausharjoituskutsuja on 
tullut hiukan harvakseen, jo-
ten tätä kautta varmaan pääsee 
osallistumaan aktiivisemmin, 
tuumi yksi taistelija.
- Harvalla harrastuksella on 
isänmaallista merkitystä, mutta 
tällä on, tuumi toinen juuri si-
toutumisestaan päättänyt.
Muita meneillään olevia kursse-
ja olivat komppanian viestiväli-
neet, TRA, tiedustelukouluttaji-
en VKY-kurssi, tukikurssi ynnä 
muita aktiviteetteja.
Oman lisänsä viikonvaihtee-
seen toi myös kevytheitinten 
kovapanosammunnat, kun Ku-
pu-taisteluammuntaradalla jys-
kytti kokonainen kolmen putken 
heitinjoukkue 81-millisillä Val-
meteillaan menemään kaikkiaan 
150 kranaattia. 
Harvinainen herkku keräsi kym-
meniä katsojia, ja heitinjoukkue 
pistikin parastaan. Yksi toisensa 
jälkeen murkulat osuivat maali-
luotoon tai mereen sen lähialu-
eilla tulenjohtajan muutellessa 
koordinaatteja. Suuntaajilla ja 
apusuuntaajilla oli tuliasemassa 
työ ja tuska pysyä suuntaimen 
kampiensa ja tasauskoneiston 
kanssa perässä. Mutta yhtä lail-
la yhteislaukaukset lähtivät sa-
maan aikaan – tai ainakin mel-
kein. 
- Yksi syksyn vilkkaimmista 
reserviläisviikonlopuista, tuumi 
tyytyväisenä harjoitusta koordi-
noiva MPK:n Jarkko Paananen.

Nainen maastopuvussa 
on jo tuttu näky
Saarella pyöri aina muodikkaas-

sa pikkelsikuviossa yhtä lailla 
niin miehiä kuin naisiakin. Va-
paaehtoiseen asepalvelukseen 
haki tänä vuonna peräti 1 516 
naista. Määrä on yli 400 suu-
rempi kuin viime vuonna.
Nyt asepalvelukseen halunneet 
naiset määrätään palvelukseen 
pääosin vuoden 2019 tammi-
kuun tai heinäkuun saapumi-
serissä. 
Vuoden 1995 jälkeen reserviin 
on koulutettu hieman yli 8 100 
naista. Viime vuosina heistä 
hieman yli 2/3 on saanut johta-
jakoulutuksen.
Kun aseellinen palvelus tuli 
mahdolliseksi naisille vuonna 
1995, haki palvelukseen 793 
naista. Alimmillaan hakeneitten 
määrä oli vuosien 1998 ja 2008 
välillä. Sen jälkeen hakijamää-
rät ovat olleet melko tasaisesti 
koko ajan kasvussa. 
Maastossa tetsataan ja aketetaan 
yhtä lailla, sukupuolesta riippu-
matta. Nainen maastopuvussa 
on jo tuttu näky, eikä aiheuta 
ihmettelyä miesreserviläisissä.  
- Naiset pärjäävät harjoituksissa 
hyvin, arvioi nimettömäksi jäävä 
kertausharjoituskonkari oman 
porukkansa naisosallistujia. 
- Maan puolustaminen on 
jokaisen kansalaisen asia, 
sukupuolesta riippumatta.  
TEKSTI JA KUVAT:

ANTTI KAURANNE 
 

Pöhinää ”Saarella” melkein 
joka viikonlopun ajan

Maan puolustaminen on tasa-arvoinen 

ZZ Top maata puolustamassa.

Kolmiputkinen 81-millinen heitinjoukkue pistelee murkulaa taivaalle.                     Toppatakki pöllyää maalialueella.

Kun rakennukseen joudutaan menemään ikkunasta, niin taistelijat auttavat toi-
siaan vuoron perään toisiaan nostamalla jalasta. . Mutta mitä tekee viimeinen 
mies, jolle ei ole enää nostajaa?

No, hän menee ja rakentaa ryhmänjohtajan ohjeen mukaan  taistelujakka-
ran, jotta pääsee itsekin tositoimiin. Koulutus kannattaa. 

15
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Kesä-heinäkuun taitteessa 
järjestettiin toista kertaa 
Porvoossa SRA® TST-CUP 
sarjan osakilpailu jonne 
saatiin taas kovatasoinen 
osanottajajoukko eri puo-
lilta Suomea. Kaukaisim-
mat vieraat olivat ajelleet 
aina Pohjanmaalta saakka 
ja kaikkiaan kilpailussa oli 
edustettuna 26 eri yhdis-
tystä reserviläisyhdistystä. 
Osanottajamäärään nähden 
TST-sarja olikin toivotusti pää-
osassa kun 47/57 kilpailijaa 
kisasi sarjan edellyttämässä, 
vähintään 12kg painavassa tais-
teluvarustuksessa. Porvoon yh-
distykset saivat taas erinomais-
ta tulitukea MäntsälänRES/
RU sekä VaResin suunnalta ja 
kilpailupäivänä saatiin myös 
kaivattua apua Uudenmaan 
Rauhanturvaajilta sekä Maakk 
-aktiiveilta. 

Toimitsijahommiin löytyi myös 
ensikertalaisia tämän kevään tai 

aiemmilta Porvoon SRA-kurs-
seilta ja toimitsijatehtävistä sekä 
esikisasta saadulla kipinällä on 
useampikin uusi harrastaja nähty 
muissa kesän kisoissa joilla sil-
mä on kirkastunut ihan toisella 

tavalla kun ovat nähneet omien 
sijoituksien paranevan nopeasti.

Viisi rastia ja asetyyppiä
Porvoon kilpailussa ammuttiin 

yhteensä viisi rastia haulikolla, 
pistoolilla ja kiväärillä. Jokaisen 
kilpailijan minimilaukausmää-
rän oltua yli 120, joilla vähän 
kompensoitiin radan rajoitteista 
ja koosta johtuvia pieniä puut-
teita. Eli jos ampumapaikkoja 
tai liikkumista pitää rajoittaa 
niin ammutaan sitten enemmän, 
sitähän kilpailuihin mennään te-
kemään. 
Ja ampumistahan me sitten jär-
jestimme. Ainakin osalta kil-
pailijoilta saadun palautteen 
perusteella kun epäilivät kil-
pailunjohtajan (allekirjoittanut) 
tjms hitsanneen käytetyt metal-
limaalit alustoihinsa esikisan 
jälkeen, sen verran vaikea niitä 
kuulemma oli kaataa. TST-sar-
jalaisten keskuudessa vallitsee-
kin reipas, huumorilla sävytetty 
hyvä kilpailuhenki ja vaikka 
tosissaan kilpaillaan niin kisajär-
jestäjälle tai kanssakilpailijalle 
järjestyy aina apua tai neuvoja 
jos sellaisia tarvitaan.
TST-sarjan henkeen oli ampu-
mapaikkojen rastirakenteilla ja 

II Porvoon TST-CUP osakilpailu on jo perinnetapahtuma 

Viron SRA-mestaruuskilpai-
lut järjestettiin tällä kertaa 
Pärnun lähistöllä 18-19.8. 
Kahdessa eri paikassa pidetty, 
yhteensä 10 rastin kilpailu oli 
erinomaisen hienosti järjestetty 
paikallisten SRA-yhdistysten 
toimesta. Koska porvoolaiset 
ovat aktiivisia puuhastelemaan 
niin järjestettiin Porvoosta käsin 
jo toinen kimppamatka Viron 
SRA mestaruuskilpailuihin. Lin-
ja-auto starttasi kukonlaulun ai-
kaan noutamaan sovitulta K-pis-
teeltä eri puolilta Suomea tulevia 
kilpailijoita jonka jälkeen suun-
nattiin 16 TST-taistelijan voimin 
Länsisataman ja Tallinnan kautta 
Pärnuun. 
Lauantaina saatiin spa-tukikoh-
taan asettumisen jälkeen nauttia 
Weekendfestivaalin tunnelmista 
aurinkoisessa kaupungissa ja 
keskittyä tulevaan koitokseen. 

Aikaisin sunnuntaiaamuna siir-
tyi joukkue linja-autolla tihku-
sateiselle ensimmäiselle kil-
pailupaikalle n.30km päähän 
Pärnusta. 
Aamu- ja iltapäivän kilpailupai-
koille oli järjestävä seura saanut 
rasteille, paikallisten yhteis-
työkumppaniensa myötävaiku-
tuksella, toimivia harjoituskra-
naatteja, MG-3 -konekiväärit ja 
Brügger&Thomet 40mm kra-
naattipistoolit, joita sitten kil-
pailutehtävien lomassa tutkittiin 
hartaudella. 
Olipa yhdelle rastille ajettu vielä 
Pasikin aloituspaikaksi. Vaikka 
kaikkea saatiin käyttää kisassa, 
niin kilpailun jälkeen ei Tupe 
Lindströmillä meinannut virne 
hävitä naamalta ollenkaan kun 
sai vielä omilla patruunoilla las-
kea vyöllisen MG-3:lla. 
Kaikkinensa kisajärjestelyjen, 
ruokailuiden ja rastien osalta 

tekivät virolaiset kyllä loistavaa 
työtä ja kun vielä sunnuntai-il-
tapäivän helteenkin hoitivat niin 
täytyy antaa kovat pisteet jär-
jestäjille. Virolaiset ovat myös 
erinomaisesti sisäistäneet 
TST-sarjan idean ja kilpailuun 
osallistuneista 45/75 taisteli va-
rusteet ja lisäpainot päällä maan 
mestaruuskilpailussa ja olivat 
vielä laittaneet mestaruuskilpai-
lun osaksi TST-CUPia!
Tuloslistoilla eivät virolaiset 
tunteneet vierasetua ja vaikka 
Suomeen saatiinkin nippu mita-
leita eri luokissa ja sarjoissa niin 
kyllä ne kelpasivat myös virolai-
sille. 
Joukkuekilpailussa jäimme täpä-
rästi hopealle Suomen upseeri-
joukkueella: Sami Räisänen 
(HämeenlinnaRU), Toni Sarro 
(PorvooRU), J-P Walden (Val-
keakoskiRU).

-tehtävillä saatu toteutettua 
hieman poikkeavia ampu-
ma-asentoja kuten haulikolla 
makuultaan tai suojakilven 
takaa yhdellä kädellä ampu-
mista. TST- kilpailurastien 
oheistehtävien kuten kranaa-
tinheitto, kirves ja puukkojut-
tujen lisäksi oli rakentamisessa 
taas käytetty mielikuvitusta ja 
normaalimman rastirekvisiitan 
lisäksi löytyi mm. yli 9 kiloi-
nen ”suojakilpi” ja ”Hummer” 
josta täytyy kiittää näppäriä ra-
kentajia ja antaa erityismainin-
ta Porvoon RES:iä edustavalle 
Toni ”mannisenpaja” Manni-
selle jonka avulla ja pajalla on 
paikallisten SRA harrastajien 
erityistarpeita kuultu ja toteu-
tettu niin kilpailuihin kuin kis-
avarusteisiin viime vuosina.
Vieraskoreat porvoolaiset an-
toivat taas tuloslistalta kärkipai-
kat vieraille kun Kanta-Hämeen 
suunnalta tulleet Eero Kaaja 
(TaKoRu) sekä viime vuoden 
voittaja J-P Walden (VUK) 
ratkaisivat kokonaiskilpailun 
kirkkaimmat mitalit ainoastaan 

0,66% erolla. Pronssia otti Va-
Resia edustava Teemu Eerola 
ja parhaana ”porvoolaisena” 
Taneli Fabritius (PorRES) oli 
kokonaiskilpailun neljäs.

Kokonaiskilpailun tulokset 
osoitteesta: https://shootn-
scoreit.com/ipsc/results/mat-

ch/7046/combined/
TST-sarjan tulokset osoitteesta: 
https://shootnscoreit.com/ipsc/
results/match/7046/cat/MI/

TST-sarja kasvattaa 
suosiotaan
TST-CUP on kasvattanut täl-

lä kaudella osanottajamäärän 
uusin ennätyslukemiin. Tätä 
kirjoitettaessa on sarjasta käy-
tyyn seitsemään osakilpailun on 
osallistuneita jo yhteensä 185 
suomalaista ja virolaista reser-
viläistä! 

Innokkaimmat ovat tietysti käy-

neet kaikissa seitsemässä osa-
kilpailussa vaikka kaksi kisaa 
on järjestetty Suomenlahden 
eteläpuolella. Virosta on myös-
kin käyty vastavierailulla Suo-
messa järjestetyissä kisoissa ja 
yhteistyö TST-sarjan ympärillä 
tulee varmasti tiivistymään tu-
levaisuudessa. TST-sarjaa voi 

toki ampua ihan minkä tahansa 
SRA-kilpailun yhteydessä ja 
se on järjestäjän päätettävissä 
huomioidaanko sarja kyseisen 
kilpailun lopputuloksissa. 

Moni SRA-harrastaja kilpailee-
kin nykyään ainoastaan tst-va-
rusteissa noudattaen sarjan 
varustesääntöjä. Jonkun tietyn 
SRA- kilpailun TST-CUP osa-
kilpailuksi saadakseen kannat-
taa olla yhteydessä sarjan vetä-
jiin Porvoon ja Valkeakosken 
suunnalla vaikka sähköpostilla.
 
Lisää TST-sarjan varusteista, 
säännöistä ja CUP tuloksia 
osoitteesta: tst.ammunta.net

Porvoo TST-sarjan TOP 
20:
1 Eero Kaaja TaKoRU 2 Jari-Pekka 
Walden VUK 3 Teemu Eerola VaRes 4 
Teemu Rintala Mäntsälän RES 5 Matti 
Kauppila Jalasjärven Res 6 Mikko Vä-
häkainu Nures 7 Aki Kontinen VAU 8 
Ari Ratia KotRes 9 Toni Sarro Porvoo 
RU 10 Mikko Kylmäniemi Mäntsälä 
RES 11 Simo Vuorela Jalasjärven Res 
12 Sami Piispa Nurmijärven RU 13 
Ville Strandvall PorSraS 14 Joonas 
Mustajoki LopRU 15 Ville Suonpää 
KirkRes 16 Tuomas Ljungqvist TA-kil-
ta 17 Mikko Tikkanen NuRes 18 Sami 
Räisänen Hämeenlinnan RU 19 Matti 
Lahtinen VaRes 20 Kimmo Koivisto 
VUK

Palkintojenjako on aina jännittävä 
hetki kokeneellekin kilpailijalle. 

TST TEAM FINLAND 
etelänmatkalla

Tulokset: 

Avoinluokka: Hannu Uronen, 
Dagnis Maiberg (EST), Eero 
Kaaja (TaKoRu) Vakioluokka: 
Sami Räisänen (HmlRU), Ren-
nes Neps (EST), Ahti Lurimäe 
(EST) TST-sarja: Dagnis Mai-
berg, Eero Kaaja, Jari-Pekka 

Walden 7.62-sarja: Sami Räisä-
nen, Tupe Lindström (Varmis-
tin ry), Ahti Laurimäe 

Naisten sarja: Lilian Leetsi 
(EST), Sigrid Sinnep (EST), 
Mari Owsley (MäntsäläRES) 
Y50: Lari Manninen (Hamina-
Res), Arvo Vardja (EST), Donn 

Owsley (MäntsäläRES) Jouk-
kue: SRA Pärnu3, Officers 
Club (FIN), SRA Tartu

Kaikki tulokset viron SRA mes-
taruuskilpailusta osoitteesta: 
https://shootnscoreit.com/ipsc/
results/match/6799/combined/

TEKSTI: TONI SARRO

MG-43 oli kiinnostava yllätys 
SRA-kisoissa. 

Ammuntaa koetettiin liki kaikista 
mahdollisista asennoista. 

Rakentamisessa ja tehtävissä oli käytetty mielikuvitusta ja osaamista, mutta myös perinteisempiä SRA-rasteja nähtiin ja ammuttiin lävitse. 

Toimitsija- ja järjestelytehtävät hoituivat mallikkaasti. 

Heimoveljet olivat järjestäneet kiitettävästi uutta kalustoa kokeiltavaksi. 
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Klaukkalan reserviupsee-
rit tekevät parin vuoden 
välein sotahistoriallisen 
retken. Kerhon matkoilla 
on täydennetty sotahisto-
rian tietämystä eri puolilla 
Suomea. On käyty Salpa-
linjalla, eri aselajimuseois-
sa ja varuskunnissa. On 
kierrelty maakuntia. Tämän 
vuotinen, elokuinen matka 
suuntautui Parolan kautta 
Etelä-Pohjanmaalle.
Panssarimuseo
Usein sotahistorialliset eks-
kursiot suuntautuvat vanhoille 
taistelupaikoille. Sotahistorian 
lukijoille nuo paikat avaavat 
taistelujen luonnetta, mutta 
edellyttävät taitavaa opastus-
ta. Sen sijaan museoista saa jo 
omalla perehtymisellä paljon.
Elokuun ekskursio alkoi vie-
railulla Panssarimuseoon Pa-
rolaan. Hämeenlinnan seudun 
kaksi isoa museota– Panssari-
museo Hattulassa ja Militaria 
Hämeenlinnassa- olisivat tarjon-
neet päivämatkakohteen, ellei 
toissavuotinen tutustumismatka 
olisi kohdistunut jälkimmäiseen 
museoista.
Panssarimuseon kokoelma kes-
tää vertailun eurooppalaisiin 
sotilasmuseoihin. Vaunukalus-
ton mittasuhteet ja kokoelman 
laajuus tekevät ymmärrettäviksi 
huolen museon rahoituksesta. 
Uudet ulkokatokset ovat mah-
dollistaneet vaunukaluston näyt-
tävää esillepanoa.
Opastuksen merkitys teknisen 
kaluston kohdalla on tällaisessa 
museossa tärkeä. Tekniikka ei 
jää tekniikaksi, vaan avautuu 
kertomuksina taisteluista tai 
nykypäivän arkipäivän harjoi-
tuksista. Reserviläisarmeijan 
merkitys avautui, kun kuulimme 
kansainvälistä harjoituksista. 
Suomalaisten laaja-alaista osaa-
mista arvostetaan, kun monen 
armeijan taistelijat ovat panssa-

riaseen käytössä keskittyneet 
vain kapeaan erikoisosaami-
seen. Kun varusmiesten ja re-
serviläisten joukossa on hyvän 
siviilikoulutuksen saaneita, 
armeijamme käytössä on jo 
vaunumiehistössä kalliita am-
mattilaisia.

Vimpelin koulu
Parolan hernekeiton ja pannu-
kakun jälkeen matka suuntau-
tui Etelä-Pohjanmaalle. Maa-
kuntaa voi pitää itsenäisyys- ja 
sotahistoriamme aarreaittana. 
Vimpelin sotakoulun muisto-
kivellä laskimme havuseppe-
leen muistokivelle. Vimpelin 
koulun kaksiviikkoista ryh-
män- ja joukkueenjohtajakurs-
sia vuodenvaihteessa 1917–18 
pidetään reserviupseerikoulu-
tuksemme alkuna. Venäjän en-
simmäinen sortokauden aikana 
lakkauttama Suomen sotaväki 
oli tuottanut joukkoja ja joh-

tajia, mutta tämän koulutuksen 
saaneet olivat rintamatehtäviin 
jo vanhoja. Tilanteessa, jossa 
nuorella Isänmaalla ei ollut so-
taväkeä, vapaaehtoinen maan-
puolustustyö tarttui siihen, mitä 
valtiovalta ei vielä ehtinyt. Suo-
jeluskuntakurssin tarkoituksena 
oli hankkia vapaaehtoisille yli-
oppilaille sotilaskoulutusta jou-
luloman ajaksi.

Jääkärimuseo
Kortesjärven Jääkärimuseo 
esittelee hienolla tavalla jääkä-
riliikkeen aate- ja sotahistorial-
lisia taustoja, jääkärien reittejä 
Saksaan, koulutusta, taistelua 
Saksan Venäjän rintamalla 1. 
maailmansodassa sekä paluuta 
Suomeen. Jääkäritaustalta ar-
meijamme sai 49 kenraalia ja 
yhteensä 811 upseeria ja 540 
aliupseeria. Ehkä tämän vuoksi 
pysyväisnäyttely on rajattu päät-
tymään jääkärien paluuseen. 

Tätä voi pitää onnistuneena, 
sillä myöhempien vaiheiden 
esittely olisi tehnyt rajaami-
sen liki mahdottomaksi.
Jääkärimuseon näyttely ei 
esittele jääkäriliikettä vain 
yleisellä tasolla. Sen tekee 
koskettavaksi yksittäisten 
jääkärien elämänkohtalot. 
Vapaaehtoiset sotilaskoulu-
tukseen vihollismaahan läh-
tijät ja värvärit, jotka usein 
värväsivät nuoria miehiä 
jopa oman perheen ja su-
vun piiristä, ottivat henkilö-
kohtaisen riskin. Sitä kautta 
avautuvat aivan uudella ta-
valla Jääkärimarssin sanat: 
”--- meil’ armoa ei kotimaa-
ta.”

Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd- museo
Alvar Aallon suunnittele-
massa Suojeluskuntatalossa 
Seinäjoella toimiva Suo-
jeluskunta- ja Lotta Svärd 
-museo lähestyy kahta va-
paaehtoisen maanpuolustus-
työn organisaatiota johtajis-
ta käsin. Etelä-Pohjanmaan 
suojeluskuntapiirin päälli-
kön, eversti Matti Laurilan 
elämäntyö näkyy vahvana. 
Laurila oli jääkäri ja erityi-
sesti pohjalaisten kunnioitta-
ma sotilasjohtaja. Museossa 
näkyy myös suomalaisen ur-
heiluvaikuttaja Tahko Pihka-
lan ja Lotta Svärd -järjestön 
pitkä aikaisen johtajan Fanni 
Luukkosen työ ja kädenjäl-
ki.
Siinä missä Suojeluskuntien 
toimintaa lähestytään etelä-
pohjalaisen johtajansa nä-
kökulmasta - ollaanhan Lau-
rilan kodissa -, Lotta Svärd 
-järjestön vapaaehtoisluon-
ne nousee näyttelyssä esil-
le. Naisten vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tehtävät, 
toiminnan luonne ja merki-
tys on esitelty museossa on-
nistuneesti.

Upseeri-illallinen
Seinäjoella nautitulla illal-
lisella RUL:n liittovaltuus-
ton edellinen puheenjohtaja 
Jorma Kallio puhui maan-
puolustustahdosta erityisesti 
Etelä-Pohjanmaan näkö-
kulmasta. Hän nosti esille 
maakunnan erityispiirteitä, 
mutta totesi suomalaisen 
maanpuolustustahdon ole-
van tänään huippuluokkaa.
Ajattelemmepa yhteistä vii-
konloppumatkaa, henkilö-

autoissa käytyjä keskusteluja, 
upseeri-illallista tai leikinlaskua 
ohjelman lomassa, keskeistä 
vapaaehtoisessa maanpuolus-
tustyössä on motivaatio. RUL:n 
jäsenistön piirissä maanpuolus-
tustahto ja isänmaallisuus ovat 
vahvoja. Keskinäinen yhtey-
denpito vahvistaa yhteenkuu-
luvaisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Niin tärkeää kuin vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä on 
kouluttaa, kouluttautua ja vah-
vistaa omaa osaamista, keskei-
nen motivaatiotekijä on yhdessä 
viihtyminen. Sen piiriin kannat-
taa houkutella erityisesti uusia 
jäseniämme.

ILKKA MATTILA
(KIRJOITTAJA ON RESER-
VIN MAJURI, KIRKKOPAL-
VELUJEN JOHTAJA)

Vapaaehtoisuuden voimaa - Parolasta Pohjanmaalle 
sotahistorialliselle retkelle

Kortesjärven Jääkärimuseossa oli 
esillä mm. jääkärien univormuja ja 
muuta esineistöä.

Panssarimuseon uudet suojakatokset 
auttavat historiallisesti arvokkaan ka-
luston säilymistä. Marjatta-rynnäkkö-
tykki otti osaa mm Kuuterselän ja Por-
tinhoikan taisteluihin kesällä 1944. 75 
mm kanuunan putkessa olevat seitse-
män rengasta kertovat raskaan työn 

Sankarien muistoa 
kunnioitettiin myös seppe-
leiden laskulla. 

Piirineuvoston museoretki Hankoniemelle
Retki toteutui 13.6.2018. 
Retkelle osallistui 14 
henkilöä.
Aloitimme retkipäivämme Han-
gon Rintamamuseossa syömällä 
lounaan, johon kuului hernesop-
pa sekä pannarit, mansikkahil-
lolla ja kermavaahdolla. Ruoka 
oli hyvää ja sitä oli riittävästi!

Hangon Rintamamuseon toi-
minnanjohtaja Martina Lin-
dberg esitteli meille museon ja 
kertoi Hankoniemen osuudesta 
välirauhan ja jatkosodan aikana: 
Hangon Rintamamuseo sijait-
see Hangon Lappohjassa, jonka 
esineistö ja näyttelyt kuvas-
tavat vuokra-alueen historiaa 
välirauhan ja jatkosodan aika-
na. Museon perustivat Karjaan 
Rintamaveteraanit 1987. Museo 
peruskorjattiin ja laajennettiin 
2016 sekä vihittiin 4.6.2017.

Osana talvisodan rauhanso-
pimusta 12.3.1940 oli Han-
koniemen 115 km2 alueen 
vuokraaminen 30 vuodeksi 
Neuvostoliitolle. Väestön, jota 
oli tuolloin noin 8 000 henki-
löä, evakuoimiseen oli aikaa 10 
päivää. Myös henkilökohtainen 
irtaimisto evakuoitiin. Neu-
vostoliitto alkoi heti rakentaa 
alueelle vahvaa sotilastukikoh-
taa valvomaan Suomenlahden 
meriliikennettä. Matka Neu-
vostoliiton miehittämän Viron 
rannikolle oli 70 km, joten 

tärkein tehtävä oli Suomenlah-
den sulkeminen merimiinoin 
ja tykistöllä. Samalla sitä kaa-
vailtiin käyttää myös avatta-
van lounaisrintaman Suomen 
mantereelle hyökkäyssodassa 
Suomea vastaan. Neuvostoliitto 
ryhtyi välittömästi linnoittau-
tumaan tukikohdan ja Suomen 
välistä rajaa. Tukikohtaan si-
joitettiin runsaasti jalkaväkeä 
sekä ilma- ja panssarivoimia. 
Neuvostoliittolaisia sotilaita 
arvioidaan olleen alueella enim-
millään noin 30 000. Vastaavas-
ti suomalaiset varustivat rajaa 
omalta puoleltaan, rakentamalla 
vahvoja bunkkereita ja tarvitta-
via juoksuhautoja sekä muuta 
puolustautumiseen tarvittavia 
rakenteita. Jatkosodan sytyttyä 
käytiin vuokra-alueen rajoilla 
joitakin yksittäisiä ja varsin ra-
jujakin taisteluita. Suomalaiset 
eivät ryhtyneet missään vai-
heessa suuroperaatioon Han-
gossa olleita neuvostojoukkoja 
vastaan. Hangon rintamalla tais-
teli myös ruotsalainen vapaaeh-
toisyksikkö.

Saksalaisten saadessa miehi-
tetyksi koko Viron syyskuussa 
1941, Hankoniemen tukikohta 
jäi saarroksiin, joten Neuvos-
toliitto evakuoi ja tyhjensi sekä 
miinoitti sen. 2.12.1941 suo-

malaiset ja ruotsalaiset vapaa-
ehtoisjoukot miehittivät tuki-
kohdan ja kaupungin. Suuri osa 
kaupunkia oli tuhoutunut sekä 
vihollisen että omien joukkojen 
tulessa.

Tutustuimme Sotapolku näytte-
lyyn, joka polveili molempien 
rintamalinjojen puolella. Ennen 
seuraavaa kohdetta joimme kah-
vit ja teet leivosten kera. 

Tämän jälkeen tutustuimme 
Harparskogin puolustuslinjalla 
olevaan Irma-bunkkeriin. Bunk-
kerin ja Harparskog-linjan kar-
talla esitteli esikuntapäällikkö, 
komentaja Jörgen Engroos Uu-
denmaan Prikaatista. Bunkkeri 
oli tehty 10 miehelle. Sillä oli 
oma kaivo, lämmitys ja ilmas-
tointi sekä valaistus. Nämä ovat 
vieläkin toimintakunnossa.

Wikipedian mukaan toukokuun 
lopulla 1941 Harparskoog-lin-
jalla oli valmiina 46 betoni-
bunkkeria ja 141 oli rakenteil-
la. Korsuja oli valmiina 46 ja 
13 rakenteilla, tykkiasemia oli 
valmiina 70 ja 12 rakenteilla ja 
konekivääripesäkkeitä oli 113 
ja 12 rakenteilla. Linjalle oli ra-
kennettu yhteensä 57,8 kilomet-
riä piikkilankaestettä ja 3,8 km 
panssarivaunuestettä. Hanko-
niemen poikki kulki yhtenäinen 

panssarivaunueste, jonka takana 
olivat taisteluhaudat ja niiden 
takana taas bunkkerit ja korsut.
Linja ulottui lännestä Bromarvin 
Vättlaxissa sijainneesta Vester-
vikistä itään aina Skärlandetin 
saaren eteläpuolelle Baggön 
alueelle saakka.Linjan muisto-
merkki sijaitsee paikassa jossa 
marsalkka Mannerheim otti 15. 
joulukuuta 1941 vastaan Han-
gon joukkojen ohimarssin. Lin-
jan nimi tulee kylästä, jonka läpi 
se kulkee. Osa vierailijoista kävi 
muistomerkillä.

Komentaja Engroos kertoi, että 
sodan aikana kutsuttiin Neuvos-
toliiton sotilasasiamies tutustu-
maan puolustuslinjaan. Vierai-
lun aikana valokuvaaminen oli 
kielletty. Sotilasasiamies kaikes-
ta huolimatta kuvasi. Esittelyä 
johtanut kapteeni otti pistoolin 
esille ja pyysi kameran haltuun-
sa ja poisti siitä filmirullan. 
Muita konflikteja ei vierailun 
aikana tapahtunut. Tämä esittely 
varmisti sen, ettei Neuvostoliitto 
katsonut aiheelliseksi hyökkäys-
tä puolustuslinjaa vastaan.

Retkipäivä oli hyvin onnistunut 
ja esittelyt erittäin mielenkiin-
toisia. Lähdimme kotimatkalle 
klo 15:00. Järjestelyistä vastasi-
vat Sven Nordlund ja Hans-Ru-
ne Holmberg, heille molemmille 
parhaimmat kiitokset siitä!

Kunnostettua juoksuhautaa.

 Irma-bunkkerin ja Harparskog´n puolustuslinjan esitteli komentaja Jörgen 
Engroos Uudenmaan Prikaatista. Kuvassa myös Piirineuvoston jäsenet 
Toivo Vilja ja Jussi Karhila.

 Irma-bunkkerissa taustalla kammella pyöritettävä ilmastointilaite ja 
oikealla käsipumppu, jolla vesi pumpataan bunkkerin alla olevasta 
kaivosta. Molemmat ovat vieläkin toimintakykyisiä! 
piirineuvoston_retki
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Nijmegenin 102. neljän päivän marssi, de Vierdaagse 2018
Hyvinkään Reserviläisistä 
oli edustus Alankomaiden 
Nijmegenissä pidetyssä 
neljänpäivän marssi tapah-
tumassa. Matkan pituus 
neljän päivän aikana oli yh-
teensä 166,5 km. Hyvinkään 
Reserviläisistä marssiin 
osallistuivat Jarno Taupila 
Ja Henrik Yli-Seppälä. Mo-
lemmat marssijat olivat Ni-
jmegenissä ensikertalaisia. 
Koska marssijat osallistui-
vat sotilassarjaan, oli heidät 
sijoitettu eripuolilta Suomea 
osallistuvien henkilöiden 
kanssa 10 -13 hengen jouk-
kueisiin.
Tänä vuonna marssille lähti 47 
431 osallistujaa, joista sotilaita 
oli noin 5000. Marssin keskeytti 
ensimmäisen päivän aikana 607 
osallistujaa, toisena päivänä kes-
keyttäneitä oli 1344 ja kolman-
tena päivänä 1225. Neljäntenä 
marssipäivänä keskeyttäneiden 
määrä oli luonnollisesti vähäisin 
vain 298, koska jokainen marssi-
ja pyrkii rakkojen, kramppien ja 
muiden jalkaongelmien aiheutta-
masta kivusta huolimatta päästä 
maaliin vaikka särky jaloissa 
olisikin jo lähes sietämätön. Lo-
pulta maaliviivan ohitti 41 006 
osallistujaa.
Tapahtuma on järjestetty vuodes-
ta 1909 alkaen ja marssin suo-
rittaneet saavat Alankomaiden 
kuningaskunnan virallisen kun-
niamerkin, Vierdaagse-ristin.
Osallistujat ovat pääosin siviilejä, 
mutta mukana on myös tuhansia 
sotilasmarssijoita.  Hyvinkään 
Reserviläiset osallistuivat sotilas-
sarjaan, johon Suomesta oli lähe-
tetty noin 170 henkilön delegaa-
tio. Sotilassarjan reittien pituudet 
olivat 37-45 kilometriä päivässä 
ja varustukseen kuuluu vähintään 
kymmenen kiloa painava reppu 
ja varsikengät. Repulle kertyi 
lopulta painoa noin 12-14 kiloa 
kun minimi määrän päälle lisä-
tään juomavesi ja tarvittavat vä-
lipalat. Koska marssijat palaavat 
päivän päätteeksi tukikohtaansa, 

mukana ei ollut tarvetta kantaa 
kuin kaikkein tarpeellisin, kuten 
rakkolaastarit, urheiluteipit ja 
muita jalkojen ensihoitoon tarvit-
tavia tuotteita, joten loppu paino 
reppuun saatiin aikaiseksi 6-8 
kiloa painavalla hiekkapussilla. 
Siviilisarjoissa repun painoa ja 
jalkineita ei ole määritelty.
Tauot huoltopisteillä pyrittiin 
pitämään mahdollisimman ly-
hyinä koska aikaa reitin suorit-
tamiseen oli rajallisesti ja pitkät 
tauot aiheuttivat runsaan fyysi-
sen suorituksen aikana jalkojen 
”jumiutumista”, jonka jälkeen 
marssiminen taas seuraavien 
kilometrien osalta oli hanka-
lampaa. Pitkiltäkään tauoilta ei 
kuitenkaan kokonaan vältytty 
kun joukkueen tuli kulkea yhte-
näisenä ja joidenkin marssijoiden 
jalat vaativat lähes tunnin mittai-
sia hoito toimenpiteitä sairaala-
teltassa.  Haasteista huolimatta 
joukkue johon hyvinkääläiset 
kuuluivat, suoriutui koitoksesta 
keskeyttämättä ja kaikki kolme-
toista joukkueen jäsentä saavutti 
perjantaina 20.7 iltapäivällä maa-
liviivan.
Päivisin lämpötila Nijmegenis-
sa ylti jopa 29 asteeseen, joten 
marssille lähdettiinkin aamuyö 
neljän ja aamu kuuden välillä. 
Lähtöaikataulut olivat määritel-
ty järjestäjän toimesta, takaisin 
tukikohdassa tuli olla iltapäivä 
viiteen mennessä tai muuten 
joukkue olisi hylätty, joten aikaa 
suoritukseen oli teoriassa reilusti, 
mutta paikkapaikoin marssijoista 
ruuhkautuneet kadut aiheuttivat 
välillä liian hitaan etenemis-
vauhdin ja tämä tuntui iltapäivän 
lähestyessä kiireenä. Joukkue 
pyrki pitämään marssi vauhtina 
5-5,5 kilometriä tunnissa, mutta 
ruuhkista johtuen välillä vauhti 
putosi alle kolmen kilometrin 
tuntivauhtiin. Käytännössä rei-
teillä kului aikaa lopulta 10-11 
tuntia per päivä.

Hollannissa, Nijmegenin 
kauniissa kaupungissa 
lähellä Saksan rajaa jär-
jestetään vuosittain maa-
ilman suurin marssitapah-
tuma de Vierdaagse. 
Marssitapahtuma on jär-
jestetty vuodesta 1909 
lähtien ja Nijmegenissä 
se on marssittu vuodesta 
1916 lähtien. 
Ensimmäiseen marssitapahtu-
ma alkoi 1. syyskuuta 1909. 
Osallistujia oli kaikkiaan 306 
ja he marssivat 150 kilometriä 
varuskunnasta toiseen varus-
kuntaan. Siviilimarssijoita oli 
mukana kymmenen. Kuninga-
tar Vilhelmiina myönsi mars-
siin osallistuville sotilaille 
ensimmäiset Vierdaagse-ristit 
lokakuussa 1909. Marssi on 
jatkunut sota-aikaa lukuun ot-
tamatta keskeytyksettä tähän 
päivään.

Pitkään kestänyt harjoittelu sai 
huipennuksensa Finnairin sini-
valkoisten siipien laskeutuessa 
Schipholin lentokentälle Ams-
terdamiin 14. heinäkuuta. Len-
tokentällä hyppäsimme Nij-
megeniin menevään junaan ja 
perille Camp Heumensoordiin 
pääsimme asemalta kätevästi 
paikallisbussilla. Sotilashen-
kilöt majoittuvat kaupungin 
laidalla sijaitsevalla moni-
kansallisella leirillä Camp 
Heumensoordilla, joka raken-
netaan vuosittain tätä tapah-
tumaa varten Heumensoordin 
luonnonsuojelualueelle. Tänä 
vuonna sotilaita oli 29 eri 
maasta. 

Kyseessä on tiukasti vartioitu 
piikkilanka-aidan suojaama 
sotilasalue, jolle kulku tapah-
tuu vain myönnetyllä ID-kor-
tilla elektronisesta kulkuportis-
ta. Majoitus tapahtui suurissa 
muovisissa parakeissa, joista 
oli heppoisilla sermeillä varattu 
alueet eri joukkueille. Ilmas-
toinnista huolehtivat suuret raot 
seinissä, sekä lattialaudoituksen 
raot. Yöt Hollannissa olivat yl-
lättävän viileitä päivän heltei-
siin verrattuna. Leiristä löytyy 
normaalit leirimukavuudet, sekä 
lisäksi messi ja kaljateltta, josta 

saa syötävää, juotavaa sekä jopa 
alkoholijuomia. Koko leirialue 
on ns. päähineetön alue eli ei 
tervehtiminen sotilaallisesti ei 
ollut pakollista.

170 kilometriä ja neljä  
päivää marssimisen  
riemua
Marssitapahtuma kestää neljä 
päivää, jona jokaisen marssitaan 
40-50 kilometriä. Kokonais-
matkaksi muodostuu 4 päivän 

aikana n. 170 kilometriä. Soti-
laat ovat omina joukkueinaan 
ja osaston koko on vähintään 
10 + 1. Marssialusta on kovaa 
asfalttia ja sää helteinen au-
ringonpaiste. Maastopuvun ja 
maihinnousukenkien lisäksi 
kannoimme reppua, jossa oli vä-
hintään kymmenen kilon paino 
eli säkillinen hollantilaista hiek-
kaa. Sen lisäksi tietysti omat ve-
det ja muut tarvikkeet. 
Kantamuksen painoa tarkastet-
tiin pistokokein marssin aikana. 
Alipainoinen kantamus johtaa 
suorituksen hylkäämiseen. Tänä 

vuonna marssi järjestettiin 102. 
kerran. Suomella oli ensimmäis-
tä kertaa mukana oma delegaa-
tio juhlistamassa 100-vuotista 
Puolustusvoimaamme. Marssi-
päivän aamuna kokoonnuimme 
kukonlaulun aikaan marssiosas-
toksi leiristä ulos johtavan tien 
varteen. Sotilassoittokunnan 
soittaman marssin myötä mars-
sivat suomalaiset joukkueet ulos 
leiristä muodossa tahtimarssia.
Oman delegaation komentaja 
otti joukot vastaan ohimarssis-
sa. Kolmantena aamuna soit-
tokunta kajautti muistoja poh-

jolasta-marssin. Se säväytti. 
Suomalaiseen vaihtelevaan 
maastoon tottuneelle tallaajalle 
Hollannin tasainen maasto oli 
uusi kokemus. Hienoa vaihte-
lua marssiin toi kuitenkin eri 
joukkueiden kajauttamat mars-
silaulut ja huudot. Kymmenet 
tuhannet ihmiset olivat ko-
koontuneet reitin varrelle kan-
nustamaan marssijoita jakaen 
makeisia, juotavaa ja pientä 
suolaista purtavaa. Jakajina oli-
vat yleensä pienet lapset, jotka 
hoitivat tehtävänsä liikuttavan 
vastuullisesti ja ylpeinä. Eri-
tyisen virkistäviä olivat vesi-
suihkut, joita paikalliset olivat 
virittäneet matkan varrelle. Oli 
taivaallista kirmata jääkylmän 
suihkun ali ja kastella vielä 
päähinekin. Kylien ja pienten 
kaupunkien läpi marssittaessa 

erilaiset orkesterit, posetiivarit 
ja DJ:t siivittivät kulkuamme.  
Musiikki oli monesti 90-luvun 
diskoa ja sitä soitettiin kovaa. 
Katsojat hurrasivat ja tanssivat 
musiikin tahdissa.  Ensimmäisen 
päivän marssin loppukilomet-
reillä jalkapohjien ollessa aivan 
tulessa vastaamme käveli Nij-
megenissä nuori vaalea nainen, 
joka kohdallemme päästyään 
kajautti ”tsemppiä Suomi”. Se 
kosketti sisintä ja antoi voimaa 
loppukilometreille. Marssijoita 
oli alussa kaiken kaikkiaan n. 

47 000 joista sotilaita n. 6500. 
Kirkkonummelta mukana oli 
tietojeni mukaan kaksi osallis-
tujaa Degerbystä ja Veikkolasta.

Ryhmähenki
Tunsi joukkueestani vain kak-
si muuta osallistujaa. Marko 
Härkinin Tuusulasta ja Jarno 
Taupilan Hyvinkäältä. Siitä huo-
limatta ryhmähenki muodostui 
todella nopeasti. Huonoja vitsejä 
ja kokkapuheita viljelemällä jal-
ka nousi paljon kepeämmin. Vä-
lillä nauratti niin, ettei tahtonut 
henkeä saada. Minut ristittiin 
nopeasti ”naapurin Pekaksi”. 
Huumorin voima korostuu ko-
vissa olosuhteissa. 

Hyvä ryhmähenki takasi sen, et-
tei kukaan epäröinyt kertoa, jos 
alkoi tuntua raskaalta. Kaikille 
marssi teki kipeää. Marssin alku 
ja tauoilta liikkeelle lähteminen 
olivat vaikeinta ja muutama ki-
lometri piti köpötellä kunnes 
paikat turtuivat kipuun. Suoma-
laisia marssijoita oli 166, jois-
ta 19 joutui jättämään lopulta 
leikin kesken. Viimeisin n. 300 
metriä ennen maalia.

Huolto
Pohjoismaille oli Military-tau-
kopaikoilla oma huolto. Huol-

HyRes 
Nijmegen marssilla

topisteitä oli 10-12 kilometrin 
välein. Tarjolla oli thainuude-
lisoppaa, kurkkua, banaania, 
vesimelonia, suklaata, suola-
pähkinöitä, mehua, vettä ja kah-
via sekä todellista marssin pe-
lastajaa tulikuumaa buljongia 
eli lihalientä. Pohjoismaiden 
taukopaikka oli monesti työn-
netty alueen kaukaisimpaan 
nurkkaan, jonne taivaltaminen 
toi mukavasti lisämetrejä päivän 
taipaleeseen. Taukopaikoilla oli 
myös lääkintäteltta, jossa oli 
suomalaiset lääkärit sekä sai-
raanhoitajat. He pitivät meistä 

hyvää huolta kiertäen vielä ky-
selemässä vointiamme taukojen 
aikana ja joutuen kestämään 
ryhmähengessä syntyneitä vit-
sejämme. Tauoilla paikkailim-
me jalkojamme, lepuutimme 
kipeytyneitä koipia ja hartioita 
sekä vaihdoimme kuivat sukat.

Vaikeimmat paikat
Päivän alut ja loput olivat pa-
himpia. Aluksi kesti aikansa en-
nen kuin kipeät paikat turtuivat 
ja lopussa tuntui, ettei tulla pe-
rille koskaan. Ristimmekin vii-

meisen kilometrin suoran ”Via 
Dolorosaksi”. Vaikka tiesi, että 
kohta loppuu, niin tuntui aina, 
ettei tämä lopu ikinä. Askel toi-
sensa perään vain kohti maalia 
Charlemagnen kenttää. 

Kolmannen päivän iltapäivällä 
marssimme ohi Groesbeekin 
sotilashautausmaan, jossa lepää 
noin 2600 pääosin kanadalais-
ta sotilasta. Sotilaat kaatuivat 
Saksan puolella sodan loppu-
taisteluissa, mutta kanadalaiset 
eivät halunneet haudata omi-
aan Saksaan ”vihollismaahan”. 

Niinpä he toivat omansa juuri 
rajan yli lepäämään Hollannin 
multiin. Kävimme osoittamassa 
kunnioituksemme sotilaallisin 
menoin ja jatkoimme matkaa. 
Kanadalaisissa ja hollantilaisis-
sa sotilaissa käynti herätti voi-
makkaitakin tunteita. Loppua 
kohti tuntui, ettei kilometrit voi 
olla näin pitkiä. 

Tuntui, kuin olisi otettu käyt-
töön jotkin uudet mitat. Ennalta 
ilmoitetut päivä taipaleiden pi-
tuudet eivät pitäneet paikkaan-
sa ja monesti taukopaikkojen 

merkinnätkin kartalla olivat 
suuntaa-antavia. Lopulta suuri 
nurmikenttä vain putkahti esiin 
ja näimme siellä paljon soti-
lasosastoja. Sillanpään mars-
silaulua raakkuen hoipuimme 
osastona maaliviivan yli. Poletti 
kouraan, jonka sai vaihtaa olu-
een ja tanskalaiseen Hotdogiin 
ja marssimitali rintaan ja koetus 
oli suoritettu. 
Tosin vielä oli edessä viisi kilo-
metriä kunniakujaa ”Via Gladio-
laa” käveltävänä hollantilaisten 
hurratessa, jopa talojen katoilta, 
sekä kukittaessa meitä. . Hieman 
aikaa olo oli kuin jonkinlaisella 
sankarilla, tosin hyvin kipeäjal-
kaisella sellaisella. Oudosti tun-
tui jopa hieman haikealta, kun 

tiesi, että nyt se on ohi. 
Erityisen hienolta tuntui kaataa 
pois 10 kiloa hiekkaa repustaan. 
Kaupungilta leirille oli järjestet-
ty linja-autokuljetus ja kyydissä 
istuessa jalat tuntuivat erityisen 
aroilta. Marssi oli todellinen 
seikkailu ja rajojensa kokeilu. 
Neljä päivää epämukavuut-
ta, kipua, hikoilua, hiertymiä 
ja rakkoja, mutta uskomaton 
yhteishenki jäivät mieleen. 
Mahtava kokemus kaiken 
kaikkiaan.

PEKKA M. SINISALO, 
RES. KAPT. RAASEPORIN 
MAAKUNTAKOMPPANIA, 

Suomalaiset ovat odotettuja vieraita perinteisessä Nijmegen-marssilla. 

Saapaspatsaan mittasuhteet asettuvat  uomiinsa, kun portin alle asettuu. 

Hiertymiä, ruhjeita, laastaria ja 
linimenttiä, mutta lopulta myös 
marssin muistoristi jaettiin kaikille 
maaliin päässeille. 

Toisilleen aiemmin tuntemattomien suomalaisten ryhmähenki oli saumaton, ja porukat hitsautuivat hyvin yhteen. 
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Sään jumalatar suosi Kesäyön 
marssia, ja piti lämpötilan 
kohtuullisena. Tulevaisuudessa 
olisi aika, jolloin koko Suomi 
paistuisi helteen alla. Pito- 
lähtö- ja maalipaikkana toimi 
jo perinteisesti Tuusulan 
urheilukeskus. Aikaisemmasta 
matkoja oli karsittu, mutta oli 
tuotu myös jotain uutta: 10 
km pikamatka kovakuntoisille 
reserviläisille. Lähtöaikaa oli 
aikaistettu perinteisestä klo 
18:sta, klo 16. Tällä saatiin 
pitkämatkalaisille hieman 
enemmän valoa ja varsinkin 
matkan puoleen väliin, jossa 
mieli uhkaa hiipua. Osallistujia 
oli yhteensä 185, jakautuen 
kolmelle päämatkalle ja 
pikamatkalle. Osallistujien 
ikähaarukka oli 4-94 välillä. 
Perinteisesti etenevien lisäksi 
oli myös kaksi rohkeaa 

kelaajaa. Reitille lähdettiin 
porrastetusti torvisoittokunnan 
ja aluetoimiston päällikön 
everstiluutnantti Vesa 
Sundqvistin seuratessa. Kaikki 
pikamatkalle osallistuneet 
alittivat määräajan, joka oli 1h 
30 min.
Kelaajien ilmoittautuessa 
marssikeskukseen todettiin, että 
reitti olisi sellaisenaan heille liian 
vaativa. Reittimestari Heikki 
Ailas kehitti vaihtoehtoisen 
reitin heille lennosta. Piirin uusi 
liikuntapäällikkö Harry Sainio 
avusti kelaajia reitin vaativissa 
osissa. Viime vuodesta oli otettu 
opiksi ja opastusta oli parannettu. 
Nyt se saikin kehuja osakseen. 
Huoltopisteillä oli tarjolla 
mehua, vettä, urheilujuomaa 
ja matka huomioiden muuta 
evästä. Koirienkin muonitus 
oli huomioitu. Marssijoiden 
eteneminen meni suunnitelmien 

mukaan, viimeinen marssija 
saapui marssikeskukseen klo 
04.26, vain 20 min reittimestarin 
arvioimasta ajasta poiketen.
Marssia oli järjestelemässä 
yhteensä 45 toimitsijaa 
mukaan lukien kaksi 
partiolippukuntaa, joita ilman 
tätä tapahtumaa ei voisi 
järjestää. Nöyrä kiitos heille! 
Suurkiitos kaikille marssijoille 
sekä tietysti vapaaehtoisille, 
jotka ovat olleet marssia 
rakentamassa ja toteuttamassa! 
Kesäyön marssi järjestetään 
seuraavan kerran Tuusulassa 
8.6.2019, tervetuloa mukaan 
silloin!

TEKSTI: AKI MÄKIRINTA

Edellisten vuosien 
palautteesta viisastuneena 
järjestäjäjoukko panosti 
tämän vuoden reittien 
merkintään edellisvuosia 
huomattavasti paremmin. 
Palautteet reittien 
merkinnästä olivatkin 
ehkä juuri tästä syystä 
positiiiviset.

Kaikkien reittien suunnittelijana 
toimi Heikki Ailas, joka kokosi 
jo hyvissä ajoin eri reiteille 
vastuuhenkilöt Järvenpään 
Reserviläisten jäsenistöstä. Yksi 
yhteisistunto pidettiin jossa 
kartat ja reitit käytiin yhdessä 
läpi. Seuraavassa vaiheessa 
vastuuhenkilöt laskivat kuinka 
monta ja minkälaista merkkiä 
reittinsä merkitsemiseen 
he tarvitsevat. Yhteisiä 
osia eri matkoilla oli myös. 
Ongelma aiempien vuosien 

merkeissä on, että niissä on jo 
painettuna kääntymissuunnat 
ja ne käyvät siis vain niihin 
risteyksiin, näitä merkkejä 
reiteille jaettiin 135 kappaletta. 
Tällä vuodelle painettiin uusia 
merkkejä 180 kappaletta ja tällä 
kertaa ne ovat sellaisia, että 
merkkejä voi kääntää tarpeen 
mukaan eli suora, oikea ja vasen 
pystytään nyt ilmaisemaan tällä 
yhdellä merkillä. Asfalttiin 
reittinuolien maalaus oli 
tänä vuonna edellisiä vuosia 
voimallisempaa. Tuusulanjärven 
ympärillä on hyvin paljon 
erilaisia kuntoilutapahtumia ollut 
viime vuosina, joten asfaltissa 
on kyllä maalauksia vähän 
joka tarpeeseen ja suuntaan. 
Asiallisen kokoisina ja tuoreina 
Kesäyön marssin maalaukset 
ajoivat kuitenkin hyvin asiansa.
Reittiporukan työ alkoi torstai-
iltana, jolloin haettiin tolpat, 
merkit ja tarvittavat työkalut 
Taistelukoululta MPK:n 

varastosta. Maaleja haettiin 
rautakaupasta ja jokunen 
tolppa löytiin kokeeksi ja 
maalattiin muutamat nuolet 
asfalttiin testiksi. Perjantai-
aamuna homma sitten alkoi 
täydellä teholla. Aamupäivä 
mentiin omalla autolla, mutta 
jo ennen puolta päivää saatiin 
armeijan Defender käyttöön. 
Aika korkea on tuo maastoauto 
kun siitä muutamia kymmeniä 
kertoja alas ja ylös kiipeilee. 
Iltapäivällä saatiin eri reittien 
vastuuhenkilöille jaettua heidän 
tilaamansa merkkausvälineet 
ja oman reitin merkkaus jatkui, 
illalla kahdeksan pintaan 
sitten lopeteltiin ja vielä jäi 
merkkaamista lauantai-aamuksi.
Reittimerkintöjen viimeistely 
oli tapahtumapäivän aamun 
ensimmäinen tehtävä, 
melkoinen työ olisi ollut 
edessä ellei edellispäivänä olisi 
pitkää päivää tehty reittien 
merkitsemisen eteen. Marssille 

oli kaikille reiteille varattu 
henkilö kulkemaan joukon 
edellä ja varmistamaan, että 
reittimerkinnät olivat kunnossa 
ja valvomaan marssijoiden 
eteneminen niiden mukaisesti. 
Lisäksi kaikilla reiteillä oli 
henkilö kulkemassa viimeisen 
marssijan perässä varmistaen 
näin, että joukko saadaan 
kokonaan maalipaikalle.
Viimeiset reittimerkinnät 
kerättiin pois sunnuntaina 
iltapäivällä ja toimitettiin 
MPK:n varastolle Tuusulaan 
vielä samana iltana. 
Reittimerkinnöistä saatiin tänä 
vuonna poikkeuksellisen vähän 
negatiivisia palautteita, joten 
reittiporukka voi olla tyytyväinen 
työhönsä.

TEKSTI: TIMO ÅKMAN

Komea Defender saatiin 
merkkausporukan ajokiksi. 

Hyvinkään 
Reserviläiset 
kesäyön 
marssilla

Järjestyksessään 
22. kesäyönmarssi 
marssittiin 8-9.6.18. 
Pisimmän, 48 km reitti 
polveili Järvenpään, 
Keravan, Hyrylän ja 
Rusutjärven maastoissa. 
Muut matkat olivat 10 
km siviilimatka, 10 km 
sotilaspikamarssi ja 34 
km reitti. Tänä vuonna 
kesäyön marssiin 
osallistui noin 200 
henkilöä toimitsijat 
mukaan lukien.

Sotilasmarssien pääpaino on 
perinteisesti ollut kestävyyttä 
vaativissa pitkissä reppumars-
seissa ja näillä on tietenkin 
edelleen tarpeensa. Rinnalle 
on tullut myös tarve lyhy-
empiin nopeisiin siirtymiin 
taisteluvarustuksessa. Tämän 
vuoden tapahtumaan otettiin 
ensimmäistä kertaa mukaan 
10 000 metrin sotilassarja 
jossa otettiin matkalta aika ja 
vaadittiin 15 kilon kantamus.
Hyvinkään joukkue osallistui 
tapahtuman pääsarjaan, 48 
kilometrin marssille. Sarjassa 
marssi 45 henkilöä ja Hyvin-
kään Reserviläisistä osallis-
tuivat Atte Palonen, Heidi 
Tonteri, Henrik Yli-seppälä, 
ja Jarno Taupila. Lisäksi mu-
kana kulki Australianpaimen-
koira Manta. Joukkue lähti 
matkaan kello 16:00 ja maa-
liin saavuttiin 01:52 seuraava-
na vuorokautena.
Heidi Tonterin mukaan marssi 
sujui hyvin ja osallistujat sel-
visivät vain lievin jalkavauri-
oin. Maasto oli vaihtelevaa, 
järjestelyt olivat erinomaiset, 
huoltopisteitä riittävästi ja 
palvelu niissä ensiluokkais-
ta. Marssin kruunasi erittäin 
kaunis kesäyö joka loi hyvää 

fiilistä vaativaan suoritukseen. 
Kokonaisuutena Hyvinkään 
joukkue oli tyytyväinen mars-
sisuoritukseen ja maalin tultua 
sovittiin seuraavista haasteista, 
kuten Reserviläisliiton pää-
jotokseen osallistumisesta. 
Tänä vuonna Panssarijotoksen 
nimellä kulkeva tapahtuma 
järjestetään syyskuussa Paro-
lassa.
Jarno Taupila ja Henrik 
Yli-seppälä osallistuivat myös 
heinäkuussa järjestettävään 
maailman suurimpaan ja pi-
simpään sotilasmarssitapahtu-
maan Hollannin Njimeigeniss-
sä. Siellä matkaa kertyy neljän 
päivän aikana noin 160-170 ki-
lometriä, marssi suoritetaan so-
tilasvarustuksessa repun painon 
ollessa minimissä 10 kiloa. Ke-
säyön marssi toimi oivallisena 
harjoituksena Hollannin tapah-
tumaan, HyRESn joukkue kulki 
matkan Njimengenin vaatimus-
ten mukaisessa varustuksessa.

Kesäyön marssi Tuusulassa

Kesäyön marssin reittimerkinnästä

Häntäpään valvoja ohittamaisillaan viimeisiä marssijoita Kärkijoukko Järvenpään taukopaikalla

Sotaveteraani Yrjö Saraste (s. 1923) joutui kuulemma tänä vuonna tyyty-
mään ”vain” 10 kilometrin matkaan kun vuosi sitten matkana oli 17 km! ( 
KUVA: MPK Etelä-Suomi)Marssiosasto odottelee lähtömerkkiä kohti kesäyötä. ( KUVA: MPK Etelä-Suomi)

Hyvinkään Reserviläisistä osallistui-
vat Atte Palonen, Heidi Tonteri, Henrik 
Yli-seppälä, ja Jarno Taupila. Lisäksi mu-
kana kulki Australianpaimenkoira Manta.

Askel oli kevyt ja mieli hilpeä, kun 
pääsi taas marssimaan ;-)

Perinteisesti etenevien lisäksi oli myös kaksi rohkeaa kelaajaa. Reitin esteet asettivat haasteita, joista kuitenkin 
selvittiin. 



Kirkkonummen reser-
viläisyhdistysten jäsenet 
saivat paine- ja kiristys-
siteen käytön opastusta 
ammattilaisen ohjaamana 
ja kädestä pitäen ampu-
makilpailun epävirallisella 
ensirastilla.
Syyskuun ensimmäisenä lau-
antaina Kirkkonummen seudun 
reserviläiset ja Kirkkonummen 
reserviupseeriyhdistyksen jäse-
net ampuivat paikallisen SRA 
Cupin kolmannen osakilpailun. 
Kilpailun aluksi lääkäri Tuo-
mas Oksasen johdolla käytiin 
lävitse paine- ja kiristyssiteen 
käyttöä. Jokaisen reserviläisen 
mielessä on vielä, ainakin jos-
sain muodossa, varusmiesai-
kaiset opetukset kiristyssiteen 

käytöstä. Kuitenkin nykyiset 
siteet ovat kehityksen myötä 
kovasti erilaiset. Esimerkiksi 
painesiteessä (ensiside) on pai-
nemekanismi rakennettu itse 
siteeseen, joten auttajalla ovat 
kädet vapaana toimimaan ti-
lanteen edellyttämällä tavalla. 
Kiristyssiteen tuotekehittämi-
sessä on käytetty tarranauhaa 
ja muovista kapulaa, joten 
erillisiä liikkuvia osia ei enää 
tarvita. Nykyiset siteet mah-
dollistavat myös helpohkon 
yhden käden toiminnan, joten 
tarvittaessa siteen pystyy asen-
tamaan myös itselleen.
Tuomas Oksanen kertoi, että 
asetettua kiristyssidettä ei 
pidä löysätä ennen ensihoita-
jien tai lääkärin tuloa, koska 
normaalioloissa/rauhanaikana 

(tai mikä tässä tuntuu parhaalta 
termiltä) ammattiapu yleensä 
pääsee aloittamaan hoidon koh-
tuullisessa ajassa. Pitkäkestois-
sa veren estämisessä on kuten 
tunnettua raajan kuolion vaara 
ja siten sen menettämisen mah-
dollisuus. Toisaalta isot suoni-
vauriot aiheuttavat välittömän 
hengenvaaran, joten edelleen 
kiristys- ja painesiteiden käyttä-
jältä edellytetään perusosaamis-
ta niiden käyttämisen suhteen. 
Tuomas opasti meitä näyttämäl-
lä miten nykyiset siteet kiinnite-
tään loukkaantuneeseen ja sen 
jälkeen pääsimme itse kokeile-
maan niitä käytäntöön. Painesi-
de asennetaan suoraan vuotavan 
haavan päälle, kun taas kiristys-
side asennetaan vauriokohdan 
yläpuolelle noin kolme neljä 
sormen leveyttä ja anatomisesti 

sellaiseen kohtaan, missä se to-
teuttaa tehtävänsä eli pysäyttää 
kyseisen kohdan jälkeisen ve-
renkierron koko raajaan.
Nykytiedon mukaan myöskään 
loukkaantuneen raajan nos-
taminen kohoasentoon ei ole 
välttämätöntä. Tärkeintä on 
pitää loukkaantunut tukevasti 
paikoillaan makuulla, lämpimä-
nä ja rauhallisena sekä tajun-
nan mahdollisesti hämärtyessä 
kylkiasennossa. Kiristyssidettä 
tarvitaan silloin kun paineside 
ei saa vuotoa tyrehtymään. Ki-
ristysside ei siis ole normaalisti 
ensisijainen toimenpide, joten 
sen käyttö edellyttää osaamista 
ja harjaantumista. Muista mer-
kitä ylös kellonaika, milloin side 
on asennettu.
Internetin ihmeellinen maailma 
tarjoaa runsaine verkkokaup-

poineen edullisia ja kalliimpia 
vaihtoehtoja kyseisten siteiden 
hankintaan jokaisen reserviläi-
sen ensiapulaukkuun. Koskaan 
ei voi ennalta tietää sen käytön 
hetkeä, jolloin voit pelastaa 
oman tai kumppanisi hengen.

TEKSTI JA KUVAT: 
JUHA-MATTI KOSKINEN, 
KIRKKONUMMEN 
SEUDUN RESERVILÄISET 
RY
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Lämmin, aurinkoinen ja lähes 
tuuleton keli sai pelaajien suut 
hymyyn kun 9.6. ratkottiin 
frisbeegolfin mestaruudet Vihdin 
Kaatiksen frisbeegolfradalla. 
Kisassa pelattiin 2 kierrosta 19 
väyläistä vaativaa rataa, jonka 
kenttämestari oli virittänyt 
upeaan kuntoon. 
Ensimmäinen kierros pelattiin 
arvotuissa ryhmissä ja 
lounastauon jälkeen ratkaistiin 
lopulliset sijoitukset, kun 2. 
kierros pelattiin luokittain 
tulosjärjestyksessä.

Tulokset (par 63)

MPO (avoin)
1. Joonas Muhonen, Lohjan 
reserviupseerikerho 65+66=131
2. Jere Virtala, Toijalan seudun 
reserviläiset 70+67=137

MP40
1. Jukka Peräkivi, Toijalan seudun 
reserviläiset 75+68=143
2. Janne Karjunen, Vihdin 
reserviupseerikerho 96+95=191

MP50
1. Ville Kotamäki, Vihdin 
reserviupseerikerho 59+62=121
2. Ilkka Moilanen, Pohjois-Savon 
rauhanturvaajat 67+67=134
3. Markku Malo, Länsi-Uudenmaan 
rauhanturvaajat 66+71=137
4. Mika Ylönen, Siilinjärven 
reserviupseerikerho 72+69=141
5. Kai Hirvonen, Mikkelin reserviläiset 

74+67=141
MP60
1. Juha Nauha, Kangasniemen 
reserviläiset 74+70=144
2. Pirkka Juntunen, Kangasniemen 
reserviläiset 81+74=155
3. Hannu Pynnönen, Kangasniemen 
reserviläiset 86+87=173

Resul:n frisbeegolf-
mestaruuskisat Vihdissä

Kilpailijat yhteiskuvassa.

Markku Malon suoritusta seuraa Ilkka Moilanen ja Mika Ylönen.

Painesiteen käyttö on jokaisen reserviläisen perustaito

Kiristyssiteen tehtävänä on pysäyttää raajan verenkierto ja estää verivuoto.Tuomas Oksanen (kuvassa keskellä) 
näytti kädestä pitäen miten reiteen 
asennetaan paineside.


