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Perinnetyöhön siirrytään

Hamina Tattoo 
täyttää 30 vuotta 
vuonna 2020 

Hamina Tattoo täyttää 
ensi vuonna 30 vuotta. 
3.-8.8.2020 järjestettävä 
tapahtuma on osa Reser-
viupseerikoulu 100 vuotta 
juhlallisuuksia ja juhlistaa 
samalla Puolustusvoimien 
Varusmiessoittokunnan 
30-vuotista taivalta.

Suomen Reserviupseeri-
liiton jäsenillä on mah-
dollisuus hankkia Hamina 
Tattoon marssishow-lip-
puja ennakkoon 8.10.2019 
alkaen.

Näytökset ovat perjan-
taina 7.8.2020 klo 14.00 
ja 19.00 teemalla ”Reser-
viupseerikoulu 100 vuot-
ta”

Sata vuotta 
sotahistorian 
tutkimusta 
Suomessa
Maanpuolustuskorkea-
koulu järjesti Sata vuotta 
sotahistorian tutkimusta 
Puolustusvoimissa -mi-
niseminaarin torstaina 
28.11. Maanpuolustuskor-
keakoulun sotahistorian 
tutkijat kävivät seminaa-
rissa läpi koululla tehtävää 
tutkimusta, ja eri yliopis-
tojen tutkijat pitivät omia 
esityksiään sotahistorian 
eri aihealueisiin liittyen.
Seminaarin pääajatuksena 
oli saada kuva siitä, mitä 
sotahistorian tutkimus-
kentällä on tapahtunut 
viime vuosikymmeninä, ja 
miltä tulevaisuuden tutki-
mus näyttää. Seminaariin 
osallistui sotahistorian 
tutkijoita, säätiöiden edus-
tajia ja Maanpuolustus-
korkeakoulun tohtoriopis-
kelijoita.
– Aika ajoin on tärkeää 
esitellä meidän hankkei-
tamme muille ja samalla 
herättää keskustelua siitä, 
millaisia tutkimushank-
keita tulisi jatkossa tuot-
taa, kertoo sotahistorian 
apulaisprofessori Mikko 
Karjalainen.
Seminaaria pidetään San-
tahaminassa tärkeänä. 
Sotahistorian professori, 
eversti (evp) Petteri Jouko 
pitää verkottumista kou-
lun ulkopuolisiin siviili-
tutkijoihin oleellisena.

– Pyrimme tunnistamaan, 
minkälaista tutkimusta 
tehdään Santahaminan 
ulkopuolella, ja samal-
la tunnistamme meidän 
roolimme sotahistorian 
laajassa tutkimuskentässä, 
lisää Karjalainen

Reserviläisliiton syyskokoukses-
sa lauantaina hyväksyttiin liiton 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
Toimintasuunnitelmassa tärkeim-
piä painopistealueita ovat liiton 

internetsivujen uusiminen ns. reaaliaikaiseksi 
asiakaspalveluportaaliksi. Tavoitteena liitolla 
on että ¾ osaa paikallisyhdistyksistä siirtävät 
internet sivunsa liiton sivujen alle kesään 2020 
mennessä. Tarkempia tietoja liiton sivujen 
lopullisesta valmistumisesta sekä koulutusta 
tulossa piireihin vuoden 2020 alkupuolella. Pii-
reille on tarjolla max. 1500 euron toimintabo-
nus mikäli aikataulussa pysytään. Kuluva vuosi 
(2019) on viimeinen vuosi jolloin palautamme 
ja raportoimme toiminnastamme perinteisellä 
kyselyllä tammikuun aikana, muistattehan täyt-
tää kyselyn yhtä aktiivisesti kuin aikaisempina-
kin vuosina, toimintalomakkeen palauttaminen 
on edelleen yhtenä tärkeänä kriteerinä piirimme 
toimintapalkintoja jaettaessa.
Toisena tärkeänä painopisteenä on Turvalli-
suuspoliittinen tietokilpailu lukiolaisille joka 
laajenee koko valtakunnan alueelle vuonna 
2020. Sen toteuttamista varten reservipiireihin 
muodostetaan keväällä kilpailuorganisaatiot, 
tämä kannattaa ottaa huomioon jo nyt piirim-
me alueella toimivissa paikallisyhdistyksissä. 
TURPO-tietäjä tietokilpailun kehittämiseen on 
saatu varoja Puolustusvoimien Tukisäätiöltä, 
Sotavahinkosäätiöltä ja Aliupseerien Huolto-
säätiöltä.
Kolmas painopiste on panostaminen viestin-

tään. Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto 
ovat palkanneet viestintävastaavan 1.1.2020 
alkaen, tavoitteena on mm. tunnettuuden paran-
taminen tai vähintään pitäminen ennallaan. Tu-
loksia nähtäneen jo vuoden 2020 loppupuolella.
Piiriemme toiminnanjohtajan Kari Halosen 
työsuhde on päättynyt lokakuun lopussa, haku 
tehtävään on avoinna, julkaisemme virallisen 
työhakemuksen yhdessä upseeripiirin kans-
sa Oltermanni sekä Reserviläinen lehdessä. 
Laittakaa sanaa yhdistyksissänne ja sidosryh-
missänne eteenpäin ja jos tiedätte henkilöitä 
jotka ovat kiinnostuneita tehtävästä rohkaiskaa 
heitä hakemaan, tehtävä on mielenkiintoinen ja 
reserviläistoiminnan ytimessä.
Vuosi on kääntymässä loppua kohti, tahdon 
kiittää teitä kaikkia paikallisyhdistyksiä moni-
puolisesta ja aktiivisesta toiminnastanne ympäri 
Uudenmaan piiriä. Kiitän myös aktiivisesta 
vuoropuhelusta ja yhteydenotoista toiminnan 
kehittämiseksi. Kiitos kuuluu myös upseeripii-
rille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä , uskon 
että työmme jatkuu edelleen samoilla vahvoilla 
urilla myös vuonna 2020. 
Onnittelut kaikille itsenäisyyspäivänä ylen-
nyksen tai huomionosoituksen saaneille sekä  
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020.

Mats Fagerström

Reserviupseeriliiton liittokokousviikonloppu pidettiin 
pe 15.- su 17.11. välisenä aikana Turussa. Samaan 
viikonloppuun osallistuivat myös monet muut 
maanpuolustusjärjestöt omilla tärkeillä kokouksil-
laan. Itse tutustuin moniin uusiin maanpuolustusak-

tiiveihin. Kontakteja ja uusia tuttavuuksia kertyi kontaktilistaan 
viikonlopun aikana runsain mitoin joka puolelta Suomea.

Viikonloppuun oli sisällytetty paljon erilaisia kokouksia ja 
tapahtumia myös Reserviupseeriliiton osalta: liittohallituksen 
kokous, puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli sekä itse liitto-
kokous. Kaiken tämän kruunasi valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla Turun VPK:n talolla, jossa juhlittiin itsenäistä Suomea 
hienossa ympäristössä. Pääsimme myös kokemaan käsinkoske-
teltavan tunnelman Suomen voitettua Liechtensteinin EM2020 
-karsintaottelussa, näin varmistaen pääsynsä EM-kisoihin. 
Autojen torvet soivat ja paikallisisissa ravintoloissa kaikilla oli 
hyvä tahto ja mieli!

Reserviupseeriliiton osalta viikonloppuna päätettiin kolme 
tärkeätä asiaa: liiton kolmivuotissuunnitelma, liittovaltuuston 
kokoonpano sekä valittiin uusi liiton puheenjohtaja kolmivuo-
tiskaudelle 2020-2022.
Kolmivuotissuunnitelmaa oli hiottu ja käyty läpi vuoden mit-
taan kaikilla mahdollisilla tasoilla aina liittovaltuustosta viimei-
seen yhdistykseen asti. Liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen 
kävi suunnitelman läpi, jonka jälkeen toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin. Suunnitelman voi halutessaan käydä lukemassa 
liiton Internet-sivuilta.

Liittovaltuuston kokoonpanosta joudutaan yleensä joiltain 
osin äänestämään. Tällä kertaa liittovaltuuston puheenjohtaja 
Markus Lassheikki oli kuitenkin tehnyt kiitettävästi ennakko-
työtä seuraavan liittovaltuuston tiettyjen paikkojen täyttämisten 
osalta, jolloin kokousaikaa säästyi huomattavissa määrin.
Reserviupseeriliiton uuden puheenjohtajan valintaprosessi oli 
herättänyt koko vuoden erittäin paljon kiinnostusta valintaa 
silmälläpitäen. Liiton puheenjohtajana kuusi vuotta toiminut 
Mikko Halkilahti oli aikaisemmin ilmoittanut, että hän jättää 
tehtävänsä kuluvan kolmivuotiskautensa lopussa. Uudenmaan 

Reserviupseeripiiri ry haluaa 
kiittää Mikkoa myös tässä yhtey-
dessä liiton eteen tekemästään 
kiitettävästä työstä! Toivotamme 
Mikolle hyvin ansaittua taukoa 
perheensä kanssa.
Kaikki viisi puheenjohtajakandi-
daattia tekivät ahkerasti vaali-
työtä, muunmuuassa kiertämällä 
ympäri Suomea erilaisissa 
kokouksissa ja tapahtumissa sekä 
toimivat myös ahkerasti Internetin 
puolella. Kaikista ehdokkaista 
huokui osaamista sekä normaalin 
työelämän että vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen näkökulmasta erittäin kiitettävästi.

Puheenjohtajavaalin toiselle kierrokselle pääsivät liiton 
nykyinen 1. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä Kanta-Helsingin 
Reserviupseereista sekä Leila Kaleva Helsingin Reserviupsee-
rien Ilmailukerhosta. Aaro tuli valituksi Reserviupseeriliiton 
seuraavaksi puheenjohtajaksi. Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
ry onnittelee Aaroa sekä kiittää Leilaa ja muita hakijoita hyvän 
kilpailun aikaansaamisesta! Liitto on seuraavat kolme vuotta 
jälleen hyvissä käsissä.

Uudenmaan Reserviläispiirit etsivät uutta toiminnanjohtajaa. 
Kyseisen työpaikan ilmoituksen voit lukea tästäkin lehdestä. 
Reserviläispiirien puheenjohtajat vastaavat mielellään hakijoi-
den kysymyksiin. Tervetuloa hakemaan tätä piirien yhteisen 
toiminnanjohtajan paikkaa!
Viimeisen puristuksen aika, sisaret ja veljet! Olkoon joulukuu 
kaikille maanpuolustajille rauhaisa ja levollinen. Tammikuussa 
jälleen mennään. Toivotan omasta puolestani Teille kaikille 
mitä parhainta joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!

Tatu Häkkinen

Talvisodan alkami-
sesta tuli kuluneeksi 
30.11.2019 80 vuotta. 
Muistotilaisuuksia vie-
tettiin sekä valtakun-

nallisesti että alueellisesti. Uudel-
lamaalla Rajamäellä ja Hyrylässä 
samana päivänä muistettiin ilma-
torjunnan ansioita muistolaattojen 
paljastamisella. Talvisodan vete-
raanien määrä alkaa olla pieni ja 
vähenee kovaa vauhtia, alkaahan 
taisteluihin osallistuneiden ikä ole-
maan 100 vuoden paikkeilla. Vielä 
on mahdollista muistaa näitä veteraaneja, jotka panoksellaan 
saivat Suomen itsenäisyyden säilymään.
Paikalliset veteraaniyhdistykset tekevät ansiokkaasti työtä ve-
teraanien hyvinvoinnin hyväksi. Ainakin Keski- Uudellamaalla 
jokaisella paikkakunnalla on vähintään yksi veteraaniyhdistys. 
Monilla paikkakunnilla veteraaneille tarjotaan mahdollisuus 
viikottain osallistua erilaisiin yhteistapahtumiin. Veteraanien 
joukossa on paljon henkilöitä, joilla on kiinnostusta näihin ta-
pahtumiin, mutta paikalle pääseminen voi olla hankalaa. Kul-
jetuksia siis kaivataan tai varoja niiden hankkimiseen. Viikko-
tapaamiset ovat yleensä arkena ja päiväsaikaan, joten kaikilla 
halukkailla ei ole mahdollisuutta tulla auttamaan esimerkiksi 
kuljetusten muodossa. Paljon erilaisia mahdollisuuksia vete-
raanityön taloudelliseen tukemiseen on olemassa. Perinteiset 
lipaskeräykset, varusmiesten suorittamat ovelta ovelle keräyk-
set ja näkyi taas tulleen kotipostiin tilisiirtolomake, jolla ha-
luamansa summa voi veteraanityölle lahjoittaa. Kunnioitetaan 
veteraanien tekemiä uhrauksia ja tuetaan heitä kun se vielä on 
mahdollista.
Veteraanityö siirtyy kuitenkin koko ajan lähemmäksi perin-
netyötä, tapahtumat kokeneiden kertomuksien tallentamiseen 
ja niiden siirtämiseen eteenpäin nuoremmille sukupolville. 
Kaikkiaankin paikallisten veteraaniyhdistysten toiminta kaipaa 
nuorta väkeä mukaan veteraaneja tukemaan ja perinnetyötä 
tekemään. Veteraaniperinnetyöhön siirtymisen yhteydessä voi 
olla paikallaan miettiä myös paikallisten veteraaniyhdistysten 
määrää. Joitain pienimpien yhdistysten lopettamisen kautta 
tapahtuneita yhdistymisiä on tapahtunutkin, lähinnä kuitenkin 
saman järjestön naapuriyhdistykseen liittyen. Paikkakuntakoh-
taista yhden veteraaniyhdistyksen mallia ei vielä ole toteutunut 
ja koska sitten voisi toteutuakaan. Järkevintä kokonaisuuden 
kannalta tietenkin olisi kerätä yhteisesti paikkakuntakohtainen 
historia sotaan osallistuneiden paikkakuntalaisten kokemuk-
sista ja toimista sota- aikana. Sota- aikaan nykyiset veteraanit 
taistelivat yhteisen asian puolesta. Tärkeintä oli Suomen itse-
näisyyden säilyttäminen. Pyritään siis mekin tuohon suuntaan, 
yhteisesti yhteisen perinnetyön eteen työtä tekemällä.
Paljon henkilöitä on taas palkittu muistamisilla tänä itsenäi-
syyspäivänä ja monet palkinnon ansainneet ovat jääneet tällä-
kin kertaa ilman huomionosoitusta. Yhteisesti näitä asioita teh-
dään ja kaikille kuuluu kunnia tämänkin vuoden saavutuksista. 
Hienoa, että niin moni yhdistysten jäsen on osallistunut tänäkin 
vuonna yhdistysten, piirien, liiton ja MPK:n toimintaan. Aina 
vaan enemmän toivotaan osallistujia kaikkiin tapahtumiin, 
lähes kaikki yhdistykset järjestävät toimintaa, joihin jäsenten 
on helppo tulla mukaan, siis osallistukaa ensi vuonna vieläkin 
enemmän toimintaan. Paras palkinto on onnistunut tapahtu-
ma, josta osallistujat ja järjestäjät ovat tyytyväisinä poistuneet. 
Niin sanottua onnistumisen iloa on ollut havaittavissa tapah-
tumissa, joissa henkilöt ovat kokeilleet jotain heille aiemmin 
tuntematonta ja siinä onnistuneet tai eivät. Jäsenistön osallis-
tumaan saaminen on aina vaan vaikeampaa, vaikka toimintaa 
pyritään ohjaamaan jäsenten toiveiden suuntaan. Kuunnellaan 
yhdistyksissä jäsenistöä ja jäsenenä osallistutaan yhdistysten 
toimintaan.

Onnittelut kaikille ylennetyille ja muuten palkituille!

Timo Åkman
päätoimittaja

Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan 
Nordic Combat Uni-
form (NCU) -hank-
keen tavoitteena on 
hankkia yhteneväi-
nen, tulevaisuuden 
taistelukentän vaa-
timuksiin vastaava 
ta is te luasujär jes-
telmäkokonaisuus 
Suomen, Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan 
puolustusvoimien 
käyttöön. 
Hanke etenee talvella 2019–20 
vaiheeseen, jossa kerätään tie-
toa neljän tarjoajan asujärjes-
telmäkokonaisuuksien toimi-
vuudesta kenttäolosuhteissa.

Pohjoismainen taisteluasu-
hanke NCU on edennyt vai-
heeseen, jossa neljän tarjoajan 
taisteluasujärjestelmät on kut-
suttu Suomen, Ruotsin, Norjan 
ja Tanskan puolustusvoimien 
kenttäkokeisiin.

 Kuvassa NCU-järjestel-
mäkandidaattien Euroo-
pan-alueen konfiguraation 
maastopuvut, joita Suomessa 
testataan joulukuusta alkaen 
Kainuun prikaatissa ja Jää-
käriprikaatissa. Varusmiehis-
tä muodostettaville ryhmille 
jaettavat testipuvut ovat yksi-
värisiä, mutta palveluskäytös-
sä NCU-asuun tulee Suomessa 
tuttu M05-maastokuvio.

Kainuun Prikaati ja 
Jääkäriprikaati testaavat 
taisteluasuja

 
Pohjoismaisen taisteluasu-
järjestelmän kokonaisuus on 
kaikissa maissa yhtenäinen, 
mutta jokainen maa käyt-
tää asuissa omaa kansallista 
maastokuviotaan. Päähineet, 
käsineet, jalkineet tai taisteli-
jan suojavarusteet eivät kuulu 
NCU-kokonaisuuteen, vaan 
jokainen osallistujamaa hank-
kii ne itsenäisesti.

Valintapäätös Pohjoismaisen 
taisteluasujärjestelmän toimit-
tajasta on määrä tehdä loppu-
vuodesta 2020, ja ensimmäiset 
asut toimitetaan osallistuja-
maille vuonna 2021.

NCU-taisteluasuhankkeen 
kokonaisarvo on vuosien 
2021–27 aikana kaikkien 
pohjoismaiden asuhankinnat 
huomioon ottaen enintään 425 
miljoonaa euroa. Puolustus-
voimat sitoutuu vuonna 2021 
seitsemänvuotiseen puiteso-
pimukseen, joka mahdollistaa 
NCU-hankinnat 65 miljoonan 
euron arvoon asti.

Suomessa NCU-taisteluasu-

järjestelmä tulee käyttöön 
nykyisin palveluskäytössä 
olevien kotimaan M05- ja 
lämpimän ilmastovyöhykkeen 
M04-taisteluasujen rinnalla. 
NCU-asuissa käytetään samaa 
maastokuviota kuin nykyisissä 
taisteluasuissa.

Osa laajempaa varuste- 
uudistusta maavoimissa

Taisteluasun uudistamishank-
keen rinnalla puolustusvoimat 
kehittää monipuolisesti taiste-
lijan tulivoimaa, selviytymis-
kykyä, liikkuvuutta, tilanne-
tietoisuutta sekä taistelukyvyn 
ylläpitoa. Tulivoimaa on pa-
rannettu viime vuosina muun 
muassa toteuttamalla rynnäk-
kökiväärin (RK62M) moder-
nisointi. 

Selviytymiskykyä kehitetään 
esimerkiksi hankkimalla suo-
janaamareita ja kypäriä sekä 
ottamalla käyttöön kotimaiset 
M17-suojaliivit. Tiedusteli-
joiden ja tulenjohtajien suori-
tuskykyä on kehitetty hankki-
malla uusia lämpötähystimiä 
ja maalinpaikannuslaitteita.

Varusmiehet testaavat 
taisteluasua Suomessa
Pohjoismaisen taisteluasun 

hankinta alkoi vuonna 2016 
tietopyyntövaiheella, jossa 
kartoitettiin markkinoilla ole-
vien taisteluasujärjestelmien 
vaihtoehtoja. Tietopyyntövai-
heen jälkeen NCU-hankkeessa 
käytiin vuosina 2018–19 kaksi 
tarjouskierrosta.

Tarjouksissaan taisteluasu-
järjestelmätarjoajat kuvasivat 
asukokonaisuudet, jotka hei-
dän näkemyksensä mukaan 
vastaavat NCU-maiden esittä-
miin toiminnallisiin vaatimuk-
siin.

NCU-hanke on kutsunut nel-
jä taisteluasujärjestelmien 
tarjoajaa joulukuusta 2019 
toukokuuhun 2020 ajoittuviin 
kenttäkokeisiin. Kokeissa 
arvioidaan tarjottujen asujär-
jestelmäkokonaisuuksien toi-
mivuutta eri olosuhteissa ja 
kerätään käyttäjien kokemuk-
sia niiden soveltuvuudesta 
palveluskäyttöön.

Kaikki Pohjoismaat osal-
listuvat testaukseen

Euroopan-alueen asukonfigu-
raatioiden kokeet toteutetaan 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa. Tanskan puolus-
tusvoimat vastaa viidakko- ja 
aavikkoalueiden konfiguraati-
oiden testaamisesta.

Suomessa taisteluasujärjestel-
mäkokonaisuuksien kenttäko-
keet järjestetään joulukuusta 
2019 toukokuuhun 2020 Jää-
käriprikaatissa ja Kainuun 
prikaatissa. Kenttäkoejaksolla 
varusmiestestiryhmät käyttä-
vät NCU-taisteluasujärjestel-
miä päivittäin palveluksessa 
ja taistelukoulutuksessa. Li-
säksi asujärjestelmille tehdään 
erillistestejä, joilla arvioidaan 
muun muassa niiden toimi-
vuutta arktisissa olosuhteissa.

Neljä eri testiryhmää 
kenttäkokeissa
Kenttäkokeeseen osallistu-
va henkilöstö jaetaan neljään 
testiryhmään, joiden jäsenet 
saavat käyttöönsä jonkin ko-
keisiin kutsuttujen tarjoajien 
Euroopan-konfiguraat ion 
NCU-asukokonaisuuksista. 

Pohjoismaisten käyttäjäryh-
mien antaman palautteen ke-
rää kenttäkokeiden päätyttyä 
Ruotsin puolustustutkimusins-
tituutti (Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, FOI). NCU-han-
ke analysoi palautteen ja 
käyttää sitä taisteluasuehdok-
kaista muodostettavan tekni-
sen arvion tuottamisessa.

Tekninen arvio ja taisteluasu-
tarjoajilta saadut tarjoukset 

muodostavat kokonaisuuden, 
jonka perusteella NCU-hanke 
tekee päätöksen pohjoismai-
den taisteluasujärjestelmän 
toimittajasta.

Pohjoismainen taisteluasuhanke 
etenee kenttäkoevaiheeseen

Mallit esittelevät ryhmäkuvissa pohjoismaisen taisteluasuhankkeen neljä taisteluasuehdokasta.
Kuva: Joakim Serkelä / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
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R e s e r v i l ä i s l i i t o n 
sääntömäärä inen 
liittokokous täy-
densi liittohallitusta 
erovuoroisten osal-
ta. Lisäksi täytettiin 
kolme naisille valit-
tua hallituspaikkaa. 
Puolet liittohallituk-
sen naisjäsenistä on 
suorittanut naisten 
vapaaehtoisen ase-
palveluksen.

Vuosiksi 2020-2021 hallitukseen 
tulivat valituksi seuraavat reservi-
läispiirien esittämät henkilöt:

Etelä-Karjalan Reserviläispiiri: 
Ekroth Leif (Lappeenranta)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri: 
Pitkänen Kati (Helsinki), Soininen 
Timo (Helsinki)

Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri: 
Kurikkala Tomi (Kannus)

Keski-Suomen Reserviläispiiri: 
Hietanen Perttu (Korpilahti)

Lapin Reserviläispiiri: Hamari Hel-
vi (Simo)

Pirkanmaan Reserviläispiiri: Vilja-
nen Jussi (Orivesi)

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläis-
piiri: Parkkila Pasi (Vihanti)

Pohjois-Savon Reserviläispiiri: 
Styrman Jari (Siilinjärvi, 2020 asti)

Päijät-Hämeen Reserviläispiiri: Sa-
lonen Jari (Lahti)

Suur-Savon Reserviläispiiri: Rönkä 
Jukka (Mikkeli)

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri: 

Nenonen Minna (Salo), Tuominen 
Pekka (Turku)

Etelä-Hämeen Reserviläispiiri/nai-
set: Koskela Milla (Tervakoski)

Pirkanmaan Reserviläispiiri /naiset: 
Hakola Terhi (Tampere)

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri/
naiset: Mastromarino Sari (Masku)

Reserviläisliiton hallituksessa jat-
kavat vielä vuoden 2020 ajan seu-
raavat edustajat:

Etelä-Hämeen Reserviläispiiri: 
Hirvimäki Jari (Turenki), Salminen 
Kari (Valkeakoski)

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri: 
Tarkkanen Heikki (Laihia), Mäki 
Mika (Ylihärmä)

Kainuun Reserviläispiiri: Laine 
Ossi (Paltamo)

Kymenlaakson Reserviläispiiri: 
Leisti Olli (Kotka)

Pirkanmaan Reserviläispiiri: Mäki-
talo Jussi (Virrat)

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri: 
Martikainen Hannu P. (Juuka)

Satakunnan Reserviläispiiri: Multi-
silta Jari, (Pori)

Uudenmaan Reserviläispiiri: Fa-
gerström Mats, (Tuusula), Nöjd 
Ismo (Järvenpää)

Reserviläisliiton puheenjohtajana 
jatkaa toimitusjohtaja, KTT Ilpo 
Pohjola Joensuusta. Liittohallituk-
seen kuuluu ensi vuonna Pohjolan 
lisäksi 27 jäsentä, joista ennätyksel-
liset kuusi on naisia.

Liittokokouksessa käsiteltiin vuo-
den 2018 toimintakertomus ja ti-
linpäätös sekä ensi vuoden toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Liit-
tohallituksen esitykset hyväksyttiin 

molempien osalta soraäänittä. Re-
serviläisliiton talous kääntyi vuon-
na 2018 yhteensä 37 333 euroa yli-
jäämäiseksi. Tämä johtui odotettua 
paremmasta jäsenkehityksestä sekä 
ostettujen palvelujen karsimisesta.

Ensi vuonna liitto käynnistää yh-
dessä Suomen Reserviupseeriliiton 
kanssa lukiolaisille suunnatun, 
turvallisuuspoliittisen kilpailun. 
Tavoitteena on, että TURPO-tietäjä 
-kilpailu järjestetään jatkossa vuo-
sittain mahdollisimman monessa 
Suomen lukiossa. Eri puolilla Suo-
mea toimii noin 380 erimuotoista 
lukiota.

Reserviläisjärjestöjen 
Turpo-kisa haastaa  
lukiolaiset
Reserviläisjärjestöjen TURPO-tie-
täjä -kilpailu viedään ensi vuonna 
laajasti Suomen lukioihin. Tieto-
kilpailu innostaa nuoria pohtimaan 
turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkii 
vahvistamaan nuorison maanpuo-
lustustahtoa.

TURPO-tietäjä -tietokilpailun 
järjestävät Reserviupseeriliitto ja 
Reserviläisliitto. Hankkeen ohjaus-
ryhmässä ovat mukana myös Histo-
rian ja Yhteiskuntaopin Opettajien 
Liitto ja Kadettikunta. Mukaan ta-
voitellaan alkuvaiheessa vähintään 
sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia.

– Kilpailun idea syntyi ajatuksesta, 
että nuoret kaipaavat lisää turvalli-
suustietoutta heille kiinnostavassa 
muodossa. Haluamme tarjota lukio-
laisille turvallisuuspainotteisen Oi-
keusguru ja Talousguru -tyyppisen 
kilpailun, Reserviläisliiton puheen-
johtaja Ilpo Pohjola selvittää.

Tietokilpailun kokeilu suoritettiin 
Uudellamaalla loka–marraskuun 
vaihteessa ja siinä oli mukana kuusi 
lukiota. Vapaaehtoisesti osallistu-

neet opiskelijat ottivat kilpailun ja 
kysymykset innokkaasti vastaan. 
Kilpailussa hyödynnettiin lukioissa 
käytössä olevaa, sähköistä Abit-
ti-koejärjestelmää.

Kilpailu laajenee ensi syksynä 
koko maahan. Sen toteuttamista 
varten reservipiireihin muodoste-
taan keväällä kilpailuorganisaatiot.

– Urakka ei ole aivan pieni. Lu-
kioita toimii Suomessa runsaat 
380 kappaletta ja tavoitteenamme 
on, että parissa vuodessa saamme 
mukaan yli sata lukiota eri puolilta 
Suomea. Pitkässä juoksussa ehkä 
enemmänkin, puheenjohtaja Poh-
jola kertoo.

Kilpailun taustalla ovat mm. MT-
S:n vuosittaiset mielipidemittauk-
set, joiden mukaan nuorten maan-
puolustustahto on muita ikäryhmiä 
alhaisemmalla tasolla. TURPO-tie-
täjä tietokilpailun kehittämiseen 
on saatu varoja Puolustusvoimien 
Tukisäätiöltä, Sotavahinkosäätiöltä 
ja Aliupseerien Huoltosäätiöltä.

Ylihärmän Reserviläisis-
tä Vuoden Malliyhdistys
Ylihärmän Reserviläiset saa kiitos-

ta mm. toimintansa laaja-alaisuu-
desta, aktiivisesta tiedottamisesta 
ja ansiokkaasta yhteistyöstä yli 
järjestörajojen. Nimityksen suoritti 
Reserviläisliiton liittokokous.

Sekä nimitys että Reserviläisliiton 
Vuoden Malliyhdistys -kilpailu 
otettiin Ylihärmän Reserviläisissä 
vastaan tyytyväisyydellä.

– Pidämme Vuoden Malliyhdistys 
-kilpailua erityisen motivoivana 
siksi, että yhdistyksillä on tasaver-
taiset mahdollisuudet menestyä sii-
nä yhdistyksen koosta riippumatta, 
Ylihärmän Reserviläisten puheen-
johtaja Mika Mäki kertoo.

Mäki jatkaa, että nimitys on jäsenil-
le vahva tunnustus siitä, että tehdyl-
lä työllä on merkitystä.

– Teemme paljon yhteistyötä mm. 
kaupungin ja urheiluseurojen kans-
sa. Yhteistyömme on ollut kaikkia 
osapuolia hyödyttävää ja olemme 
saaneet sen avulla vietyä reservi-
läisaatetta kansalaisten keskuuteen, 
Mäki jatkaa.

Ylihärmän Reserviläiset onkin 
paikkakuntansa asukaslukuun 
nähden erittäin suuri yhdistys. Va-
jaat kuusi prosenttia Ylihärmän 
2700:stä asukkaasta on yhdistyksen 

jäseniä.

Ylihärmän Reserviläisten moni-
puolisesta tiedottamisesta ovat 
esimerkkeinä kuukausittaiset 
jäsenkirjeet, pikaviestit ja sään-
nölliset ilmoitukset paikallisessa 
Komiat -lehdessä. Lisäksi yhdistys 
kertoo toiminnastaan Lakeuden 
Maanpuolustaja -verkkolehdessä. 
Ylihärmän Reserviläiset on aktii-
vinen Facebookissa, Twitterissä ja 
Instagramissa ja palvelee näin eri 
ikäisiä sosiaalisen median käyttä-
jiä. Yhdistyksen ampumatoiminta 
Härmän Seudun Ampujien ampu-
maradalla on viikoittaista ja tarjoaa 
mahdollisuuden ampua pistooli- ja 
kivääriaseilla. Yhdistys järjesti 
liiton ampumataitopäivän touko-
kuussa.

Ylihärmän Reserviläiset on järjes-
tyksessä Reserviläisliiton 37. Vuo-
den Malliyhdistys.

Puheenjohtajakisassa oli 
tämän kertaisessa liitto-
kokouksessa peräti viisi 
ehdokasta. Ensimmäisellä 
äänestyskierroksella eni-
ten ääniä saaneiden Aaro 
Mäkelän ja Leila Kalevan 
äänet jakautuivat lopul-
lisessa äänestyksessä 
13857-7610.
Aaro Mäkelä (36) on Helsin-
gissä asuva reservin yliluut-
nantti. Koulutukseltaan hän on 
kauppatieteiden maisteri sekä 
luonnontieteiden kandidaatti. 
Hän työskentelee toimitus-
johtajana ja osakasyrittäjänä 
ALM Partners Oy:ssä. Mäkelä 
on ollut liiton 1. varapuheen-
johtaja vuodesta 2014 alkaen, 
sekä MPK:n hallituksen jäsen 
ja talousvaliokunnan puheen-
johtaja vuodesta 2016.

Liittokokoustapahtumassa 
”Aurajoen varrella” valittiin 
Reserviupseeriliitolle myös 
uusi liittovaltuusto sekä hy-

väksyttiin liiton toimintasuun-
nitelma vuosille 2020-2022. 
Liittokokouksessa äänivaltaa 
käyttivät liiton jäsenyhdistyk-
set, jotka toivat tapahtumaan 
yhteensä 21467 jäsenen äänet.

Vuonna 1931 perustettu liitto 
on reserviupseerien valmiuk-
sia kehittävä toiminnallinen 
ja aatteellinen maanpuolustus-
järjestö, jossa on noin 27 000 
jäsentä.

Turun liittokokouk-
sessa 16.11.2019 hy-
väksytään liiton kol-
mivuotissuunnitelma 
vuosille 2020 – 2022. 
Liittohallituksen kä-
sittelemä suunni-
telma on lähetetty 
jäsenyhdistyksil le 
liittokokouskutsun 
mukana.
Suomen tulevaisuuteen vai-
kuttavat monet eritasoiset ja 
osittain keskenään ristiriitai-
set asiat. Näitä ovat mm. il-
mastonmuutos, globalisaatio, 
kaupungistuminen, väestön 
ikääntyminen ja teknologinen 
kehitys. Nopea muutos vai-
keuttaa tulevaisuuden ennus-
tettavuutta.

Demografiset muutokset, ku-
ten väestön ikääntyminen ja 
kaupungistuminen, tuovat 
haasteita koko maan asutta-
miselle. Maahanmuutto ja 
monikulttuurisuuden lisäänty-
minen Suomessa sekä globali-
saatio ja kansainvälistyminen 
vaikuttavat myös syvällisesti 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Vaikutusta on myös teknisellä 
kehityksellä ja kasvavalla di-
gitalisaatiolla.

Talouskasvun ennakoidaan hi-
dastuvan vuosina 2020 – 2022 
verrattuna edelliseen kolmi-
vuotiskauteen. Tämä yhdessä 
syntyvyyden laskun ja väes-
tön ikääntymisen aiheuttaman 
kestävyysvajeen kanssa edel-
lyttävät suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan tehtävien 
ja kustannusten jatkuvaa uu-
delleen arviointia.

Ilmastonmuutos tulee vaikut-
tamaan merkittävästi myös 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Vaikutuksia Suomeen heijas-
tuu maailmantalouden ja kan-
sainvälisen politiikan kautta. 
Maailmanlaajuisesti ilmas-
tonmuutoksen haitallisten 
vaikutusten arvioidaan olevan 
selvästi suurempia kuin hyöty-

jen. Mahdollisia ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia ovat mm. 
luonnonkatastrofien lisäänty-
minen, ruokatuotannon häiriöt 
sekä ihmiskauppa ja hallitse-
maton maahantulo.

Euroopan turvallisuustilan-
ne on muuttunut olennaisesti 
muutamien viimeksi kulu-
neiden vuosien aikana. Suo-
men turvallisuusympäristö on 
muuttunut epävakaampaan 
suuntaan. Itämeren alueen 
sotilasstrateginen merkitys 
on kasvanut ja sotilaallinen 
toiminta alueella on lisäänty-
nyt. Turvallisuuspoliittiseen 
toimintaympäristöön vaikut-
tavat mm. lännen ja Venäjän 
kiristyneet suhteet, hybridiuh-
kat ja kyberrikollisuus, vakava 
järjestäytynyt rikollisuus sekä 
terrorismi. Turvallisuusympä-
ristön kehitys asettaa kasva-
neita vaatimuksia erityisesti 
tilannekuvalle, ennakkovaroi-
tuskyvylle ja jatkuvalle val-
miudelle.

Yhteiskunnan uhkien moni-
muotoistuessa ja puolustus-
voimien sodan ajan joukkojen 
pienennettyä on reservin pääl-
lystöä koulutettava ja sijoitet-
tava myös muiden viranomais-
ten häiriö- ja poikkeusolojen 
organisaatioihin.

Puolustusratkaisu ja  
vapaaehtoisen maan-
puolustuksen rooli
Suomen puolustuskyky perus-
tuu yleiseen asevelvollisuu-
teen, koulutettuun reserviin, 
koko maan puolustamiseen 
ja korkeaan maanpuolustus-
tahtoon. Vuoden 2017 puo-
lustusselonteon ja uusimman 
hallitusohjelman mukaan 
Suomen puolustaminen edel-
lyttää toimintaympäristöön 
suhteutettua maa-, meri- ja il-
mapuolustusta sekä niitä tuke-
vien yhteisten suorituskykyjen 
muodostamaa kokonaisuut-
ta sekä kykyä ottaa vastaan 
kansainvälistä apua. Puolus-
tusvoimien korkeimmassa 
valmiudessa olevia joukkoja 

ja järjestelmiä käytetään koko 
valtakunnan alueella. Laaja 
reservi luo puolustukselle alu-
eellista kattavuutta ja toimin-
takykyä pitkäkestoisessa tai 
laajamittaisessa kriisissä.

Hallitusohjelman mukaan 
yleistä asevelvollisuutta yllä-
pidetään sotilaallisen maan-
puolustuksen tarpeisiin. Va-
rusmiesten ja reserviläisten 
koulutusta kehitetään yh-
teiskunnan ja toimintaym-
päristönmuutoksia seuraten. 
Palvelusta suorittavien mah-
dollisuuksia yhdistää siviili-
elämä ja palvelus kehitetään. 
Lisäksi parannetaan naisten 
edellytyksiä suorittaa vapaa-
ehtoinen asepalvelus. Halli-
tusohjelmassa luvataan, että 
kertausharjoitusten määrää 
nostetaan asteittain vaalikau-
den aikana Puolustusvoimien 
henkilöstömäärän kasvaessa. 
Tavoitteena on noin 20 pro-
sentin lisäys nykyisestä ta-
sosta hallituskauden loppuun 
mennessä.

Keväällä 2019 hyväksytyt va-
paaehtoisen maanpuolustuk-
sen laki ja ampuma-aselaki 
vaikuttavat merkittävästi va-
paaehtoisen maanpuolustuk-
sen toimintaedellytyksiin. Hal-
litusohjelmassa muistutetaan, 
että yhteiskunnan kokonais-
turvallisuuden kannalta va-
paaehtoisilla maanpuolustus-
järjestöillä on tärkeä rooli. 
Maanpuolustusjärjestöjen ak-
tiivinen toiminta reserviläisten 
kenttäkelpoisuuden ja maan-
puolustustahdon ylläpidossa 
on merkityksellistä kansallisen 
puolustuksen suorituskyvyn 
näkökulmasta. On tärkeää, 
että maanpuolustusjärjestöjen 
riittävät resurssit varmistetaan 
ja ampumaharjoittelun edelly-
tykset koko Suomessa turva-
taan.

Väestön keskittyminen kas-
vukeskuksiin, ikääntyminen, 
työn sitovuuden lisääntyminen 
ja entistä kovempi kilpailu va-
paa-ajasta lisäävät reserviup-
seeritoiminnan tulevaisuuden 

haasteita. Edellä mainittujen 
asioiden lisäksi koulutettavien 
reserviupseereiden määrän 
pieneneminen tekee liiton jä-
senmäärän pitämisen entisellä 
tasolla haastavaksi.

LIITON KESKEISET  
TOIMINNOT 2020 – 2022
 Järjestötoiminta
RUL:n järjestötoiminta sisäl-
tää varsinaisen järjestötoimin-
nan sekä aatteellisen- ja perin-
netoiminnan.

Jäsenyhdistykset ja piirit ovat 
keskeisiä toimijoita reserviup-
seeritoiminnassa. Järjestötoi-
minnan tarkoituksena on tukea 
ja reserviupseeriyhdistysten 
ja -piirien monipuolista toi-
mintaa. Liiton palvelut ja edut 
ovat sekä yhdistysten, reser-
viupseeripiirien että yksittäis-
ten reserviupseerien käytettä-
vissä.

Toimenpiteitä ja  
tavoitteita kolmivuotis-
kaudelle:
Yhdistysten ja piirien tuloksel-
lista toimintaa tuetaan kannus-
tepalkkioilla ja projektituilla
Jäsenhuoltoon kiinnitetään 
erityishuomiota. Yhdistysten 
jäsenhankintaa tuetaan viestin-
nällä sekä jäsenhankintapalk-
kioilla. Jäseniä kannustetaan 
aktiiviseen jäsenhankintaan
Yhdistyspäivillä kerätään ak-
tiivisten yhdistysten hyviä 
käytäntöjä ja toimintatapoja, 
joita jaetaan kaikkien yhdis-
tysten käyttöön. Liitto järjes-
tää 1–2 teemoitettua yhdistys-
päivää vuosittain
Liitto järjestää vuosittain val-
takunnallisen reserviupseeri-
päivän
Vänrikkipäivätapahtumia jär-
jestetään vuosittain 10 piirissä
Yhdistykset järjestävät vuo-
sittain yhteensä sata toiminta-
päivätapahtumaa. Liitto tukee 
tapahtumia ohjelmarungoilla, 
tukimateriaaleilla ja palkin-
noilla
Veteraanien tukitoimintaa jat-
ketaan kaikilla tasoilla

Liiton toimikuntien työsken-
telyssä hyödynnetään laajasti 
etäyhteyksiä
Liiton johdon kenttäkierros to-
teutetaan 2020 ‒ 2021
Liitto osallistuu reserviupsee-
rikoulutuksen 100-vuotisjuh-
lavuoden 2020 suunnitteluun, 
viestintään ja toteuttamiseen 
yhdessä RUK:n ja muiden yh-
teistyötahojen kanssa
Liitto osallistuu Reserviläisur-
heiluliiton (RESUL) 50-vuoti-
stapahtumiin vuonna 2020
Jäsen- ja piirikyselyt tehdään 
vuonna 2021
Liiton 90-vuotisjuhlavuotta 
vietetään erillisen suunnitel-
man mukaisesti vuonna 2021
Nuorten toiminta

Nuorten toiminnalla tarkoite-
taan lähinnä alle 30-vuotiaille 
jäsenille suunnattua toimintaa.

Nuorten toimikunta valmis-
telee piireille ja yhdistyksille 
toimintamuotoja nuorille jä-
senille
Toimikunta pitää aktiivisesti 
yhteyttä reserviupseerikurssi-
en oppilaskuntiin
Tehostetaan viestintää yhdis-
tysten ja piirien nuorisoupsee-
reille
Parannetaan yhteistoimintaa 
opiskelijapiirin ja sen yhdis-
tysten sekä liiton muiden piiri-
en ja yhdistysten kanssa
Nuorisoupseerikysely tehdään 
vuonna 2020

Mentoritoiminta
Mentoritoiminnan tavoitteena 
on tavoittaa nuoria ja avustaa 
heitä siviilielämän opiskelu- ja 
työuriin liittyvissä haasteissa. 
Käytännössä toimintaa toteu-
tetaan yksilömentorointina 
kahdenkeskisissä tapaamisis-
sa, ryhmämentorointina tapah-
tumissa ja tilaisuuksissa sekä 
verkkosivuille kerätyn mate-
riaalin ja mentorikuvauksien 
kautta.

Selkeytetään työnjakoa liiton 
mentortoimikunnan ja Reser-
vin Mentorit säätiön kanssa
Jatketaan mentorointia vali-

koiduissa joukko-osastoissa 
vakiintuneiden käytäntöjen 
mukaisesti
Laajennetaan mentorointia uu-
siin joukko-osastoihin
Liitto järjestää vuosittain yh-
den erillisen mentorpäivä -ta-
pahtuman
Liitto osallistuu uusien mento-
reiden rekrytointiin ja koulut-
tamiseen
Perehdytetään RUL:n pii-
rit ja suurimmat yhdistykset 
mentortoimintaan
Jatketaan mentoritoiminnan 
kehittämistä yhdessä Reservin 
Mentorit säätiön, puolustus-
voimien ja muiden toimijoiden 
kanssa

 Koulutustoiminta
Koulutustoiminnan tarkoituk-
sena on ylläpitää ja kehittää 
reserviupseerien sotilaallisia 
tietoja, taitoja ja kenttäkel-
poisuutta. Toiminnan tavoit-
teena on erityisesti kehittää 
ja ylläpitää reserviupseerien 
johtamistaitoja sekä ihmisten 
johtamisessa että sotilasam-
mattitaidollisessa johtami-
sessa sekä lisätä valmiuksia 
toimia kaikenlaisissa poik-
keusolosuhteissa. Toiminnalla 
aktivoidaan reserviupseereja 
mukaan kouluttautumaan ja 
koulutustoimintaan. Samalla 
tuetaan puolustusvoimien ja 
MPK:n toimintaa.

Kolmivuotiskaudella vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuskou-
lutukseen tulee merkittäviä 
muutoksia uusittujen vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen lain 
ja ampuma-aselain takia. Liit-
to jatkaa toimintaansa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen johtajakoulutuksen 
asiantuntijana, kehittäjänä ja 
toteuttajana. RUL toimii aktii-
visesti Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kaikilla 
tasoilla.

Reserviläisliiton hallitukseen kuusi naisjäsentä Aaro Mäkelä valittiin Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi

RUL:n kolmivuotissuunnitelma 2020 – 2022

Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) Turussa 16.11.2019 kokoon-
tunut liittokokous on valinnut yli-
luutnantti (res) Aaro Mäkelän liiton 
puheenjohtajaksi tulevalle kolmi-
vuotiskaudelle 2020-2022.
Kuva: Tuomas Kaarkoski

Puolet liittohallituksen naisjä-
senistä on suorittanut naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen.
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Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
ry ja Uudenmaan Reserviläispiiri 
ry ovat järjestäneet vuodesta 1983 
lähtien Uudellamaalla, yhteistyössä 
eri sidosryhmien kanssa, yleisölle 
avoimen vuosittaisen maanpuolus-
tustapahtuman. Lohjan Maanpuo-
lustuspäivän pääjärjestäjinä olivat 
Lohjan Reserviupseerikerho ry, 
Lohjan Seudun Reservinaliupseerit 
ry, Etelä-Lohjan Reservinaliupsee-
rit ry, Länsi Uudenmaan Rauhantur-
vaajat ry sekä Lohjan Maanpuolus-
tusnaiset ry.

Maanpuolustuspäivän 
tarkoitus
Lohjan vapaaehtoiset maanpuolus-
tusjärjestöt tukiryhmiensä kanssa 
järjestivät vuoden 2019 tapahtu-
man, tarkoituksena ylläpitää voi-
makasta maanpuolustushenkeä 
sekä esitellä yhteistoimintana ny-
kyisiä Suomen Puolustusvoimia ja 
sen kalustoa. Samalla juhla on kun-
nianosoitus sotiemme veteraaneille 
isämaan hyväksi tehdystä työstä.

Päivän tarkoitus on tukea Suomen 
itsenäisyyttä, valtakunnan alueen 
puolustamista sekä kokonaisturval-
lisuutta edistävää toimintaa. Maan-
puolustuspäivä ylläpitää ja kohottaa 
maanpuolustustietoutta ja -tahtoa, 
edistää maanpuolustusedellytysten 
ylläpitämistä ja kehittämistä.

Suomen turvallisuustilanne on 
muuttunut, mutta maamme puo-
lustuksen tukijalka on edelleen-
kin yleinen asevelvollisuus ja 
koulutettu reservi. Suomalainen 
asevelvollisuus on juuri täyttänyt 
sata vuotta ja naiset ovat voineet 
hakeutua jo neljännesvuosisadan 

vapaaehtoiseen asepalvelukseen.  
Nykyinen rauha maassamme, va-

paus ja itsenäisyys eivät suinkaan 
ole itsestäänselvyys. Tätä ei saa 

unohtaa. Kiitos tästä itsenäisyydes-
tä ja hienosta maastamme kuuluu 
sotiemme veteraaneille ja jälleenra-
kennustyön tehneelle sukupolvelle.

Näin ollen on erittäin tärkeä, että 
muistutamme nykykansaa näistä 
historian tosiseikoista pitämällä 
esillä maanpuolustukseen kuuluvia 
asioita, kuten nyt tehtiin Lohjal-
la lokakuun viidentenä päivänä, 
syyslauantaina Lohjan keskustaan 
oli tuotu Uudenmaan 37. maanpuo-
lustuspäivä. Maanpuolustuspäivä 
on maanpuolustustahtoa lujittavaa 
toimintaa.

Turvallista asua  
Lohjalla

Päivän teema on ”Turvallista asua 
Lohjalla” !

Vuoden 2021 asuntomessut järjeste-
tään Lohjalla, Lohjanjärven upeissa 
maisemissa. Asuntomessualueen 
rakentamisen teemoja ovat järven 
lumo, hyvä olo, vihreä teko ja yhtei-
selo. Asuntomessut on mukana kan-
sallisessa Canemure-hankkeessa, 
osana Lohjan kaupungin ilmasto-
työtä. Rauhallinen ja ympäristöys-
tävällisen rakentamisen antaa hyvät 
perusteet päivän teemalle ”Turval-
lista asua Lohjalla”.

Lohjalla oli juuri lokakuun ensim-
mäisellä viikolla kutsunnat, jossa 
kävi yhteensä 250 lohjalaisnuorta, 
yhteensä Uudellamaalla kutsun-
toihin oli kutsuttu hieman alle 

10.000 kahdeksantoista vuotta täyt-
tänyttä nuorta miestä.

Onnistunut tapahtuma
Tapahtuma oli erittäin onnistunut 
koko perheen tapahtuma, jossa 
nähtävää oli todella paljon. Päivä 
alkoi klo 9:00 lipunnostolla Lauren-
tius-salin pihakentällä ja seppeleen 
laskulla Lohjan sankarihaudalle, 

missä oli kunniavartio.

Kirkkokadulla oli mahdollista 
nähdä puolustusvoimien kalustoa, 
muun muassa taistelupanssarivaunu 
Leopard 2A6, joka on selvästi ylei-
sömagneetti.

Samoin päivän aikana nähtiin pa-
riinkin otteeseen sotakoiranäytös 
Laurentius-salin pihalla, jossa 
isokokoinen saksan paimenkoira 
suoritti henkilön kiinnioton. Kiin-

niotettava antautui suosiolla käyden 
maahan makaamaan.

Monkolankadulle asettuivat reservi-
läisjärjestöjen ja muiden kansalais-

temme kokonaisturvallisuuteen vai-
kuttavien järjestöjen ja toimijoiden 
esittelyteltat sekä sotilaskotiauto ja 
Lohjan Maanpuolustusnaisten kent-
täruokala.

Maanpuolustuspäivän turvallisuus- 
ja kalustonäyttelyyn osallistuivat 
viranomaiset, järjestöt ja muut 
toimijat, kuten Länsi-Uudenmaan 
Pelastuslaitos ja poliisilaitos. Polii-
sit esittelivät uutta autokalustoan-
sa, Mörkön, joukkojenhallintaan 
tarkoitetun erikoissuojatun ison 
pakettiauton, auto kestää kivien ja 
pullojen osumat. Toinen ihmeel-
lisyys oli Hevi, joka on G-sarjan 
Mercedez-Benz-maasturin rungolle 
rakennettu auto, Mercedes-Benz 
G280 CDI LAPV 5.4. Auto on luo-
din kestävä, automaattivaihteinen, 
moottorina 3-litrainen V6-turboah-
dettu dieselmoottori.

Näyttely esitteli näin normaaliolojen 
vakavien häiriöiden ja poikkeusolo-
jen toimijoiden lisäksi arjen turval-
lisuuden laajaa kokonaisuutta, jota 
edusti esimerkiksi Rajavartiolaitos, 
Ventelän VPK ja Reserviupseeriliit-

to. Näyttelyalueelle oli myös muuta 
maanpuolustukseen liittyvää toi-
mintaa kuten Kaarteen Sotamuseo, 
joka kovasti kiinnosti yleisöä.

Paraatikatselmuksen jälkeen seu-
rasi paraati klo 12:00, joka keräsi 
Suurlohjankadun varrelle tuhansia 
ihmisiä katsomaan ja kuvaamaan 
paraatia. Paraatijoukkoja komensi 
Uudenmaan aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Vesa Sundqvist. 
Paraatin vastaanotti Kaartin Jääkäri-
rykmentin apulaiskomentaja eversti 
Rainer Kuosmanen sekä Lohjan 
kaupungin hallituksen puheenjohta-
ja Pekka Luoma ja Lohjan sotavete-
raanien edustaja Kaj Österman.

Maanpuolustuspäivä huipentui 
Laurentius-salissa pidettyyn maan-
puolustusjuhlaan, joka alkoi klo 
14:00. Juhlassa kuultiin järjestäjien 
tervehdyksiä sekä juhlapuheena 
Suomen Merivartioston komenta-
jan, Kommodori Tom Hanén hieno 
juhlapuhe. Lohjan Seudun Sotavete-
raanit ry:n puheenjohtaja Arto Heik-
kilä toi veteraanien tervehdyksen ja 
piti lämminsävyisen ja arvokkaan 

puheen. 

Päivän sekä juhlan musiikista 
vastasi Kaartin soittokunta, jonka 
musiikki meni sydämiin asti, niin 
upealta soitto kuulosti. Juhla päättyi 
yhteiseen Maamme-lauluun. Juhlan 
kutsuvieraiden ja Virolaisen Kaitse-
liit-ryhmän lisäksi juhlaan osallistui 
kaiken ikäisiä maanpuolustushenki-
siä uusmaalaisia maanpuolustajia.

Uudenmaan 37. maanpuolustuspäi-
vä oli hyvin onnistunut ja mielen-
kiintoinen päivä Lohjalla. Tämän 
vakuutti runsas yleisö osallistumi-
sellaan ja tekemälläni katuhaastatte-
lun tuloksella.

KUVAT: MAURI HOKAJÄRVI

TEKSTI: KALERVO KAARRE

Uudenmaan 37. maanpuolustuspäivä vietettiin Lohjalla

Maanpuolustuspäivän perinteisiin kuuluu kunniavartio sankarivainajien muis-
tomerkillä. 

Rauhanturvaajat olivat Lohjalla mukana perinnekalustolla. 

Juhlapuheena kuultiin Suomen Merivartioston komentajan, Kommodori Tom 
Hanén hieno juhlapuhe.

Jalkaväkitaistelijan peruskaluston lisäksi nähtävillä oli myös erikoisempaa 
arsenaalia. 

Kaartin Soittokunta tervehti maanpuolustusväkeä perinteisillä marsseilla. 

Vaviskaa, vihulaiset! 

ECO Aimsin laserammunta kiinnostaa kaiken ikäisiä.  

Rynnäkköpanssarivaunukin on elämys ... Vaan Leopard yläkuvassa on aina 
todellinen yleisömagneetti. 

Maanpuolustuspäivä on perinteiden siirtoa ja ar-
vokasvatusta. Lienevätkö vanhimmat vieraat edes 
konsanaan nähneet kranaattikonekivääriä, saati 
sitten päässeet käpistelemään. Vaan vaikka kalusto 
vaihtuu, perinteet pysyvät. 
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Piirin sääntömääräi-
nen syyskokous ja 
sitä edeltänyt piiri-
hallituksen viides ko-
kous pidettiin Järven-
pään Sotaveteraanien 
Veljesmajalla Järven-
pään Reserviupseeri-
kerhon isännöimänä 
Vanhankylänniemes-
sä. Syyskokouksen 
ajankohta 16. loka-
kuuta oli tavanomais-
ta aikaisempi RUL:n 
l i i t tokokouksesta 
johtuen. Kummassa-
kin kokouksessa oli 
edustettuina kaksi-
toista piirin kahdek-
sastoista yhdistyk-
sestä.
Piirihallituksen kokouksessa 
käsiteltiin reserviläispiiriem-
me toiminnanjohtajan, evl evp 
Kari Halosen irtisanoutumi-
silmoitus, jonka seurauksena 
työsopimus päättyi 24.10. Ha-
lonen aloitti piiriemme toimin-
nanjohtajana lokakuun alussa 
2017, ensimmäisenä näkyvänä 
tehtävänään heti 2. lokakuuta 
Uudenmaan 34. maanpuolus-
tuspäivän paraatissa järjestö-
jen lippulinnan johtaminen 
Porvoossa. Kentän toimijat 
muistavat kiitollisuudella Ka-
rin antamaa suurta panosta 
piiriemme hyväksi. Piirijohto 
luovutti Kari Haloselle kiitok-
sena tehtävien hienosta hoi-
dosta RUL:n mukin sinivalkoi-
sessa Joutsen-kassissa.

Piirin työvaliokunta valtuutet-
tiin yhteistoiminnassa reservi-
läispiirimme kanssa hakupro-
sessiin uuden toiminnanjohta-
jan rekrytoimiseksi.

Lohjalla 5. lokakuuta hienossa 
syyssäässä järjestetyn Uuden-
maan 37. maapuolustuspäivän 
toteutuksesta kuultiin järjeste-
lytoimikunnan puheenjohtajan 
Timo Jukolan selvitys.

Turussa 16. marraskuuta pi-
dettävään RUL:n liittokokouk-
seen päätettiin piirin edustajik-
si piirisihteeri Juha Frosterus 
Karkkilasta, varautumisupsee-
ri Timo Hautala Klaukkalas-
ta ja varapuheenjohtaja Juha 
Liukkonen Porvoosta.

Uudenmaan reserviläispii-
rin puheenjohtaja Mats Fa-
gerström valtuutettiin käyttä-
mään piirin puhe- ja äänioike-
utta RESUL:n samanaikaisesti 
Turussa pidettävässä syysko-
kouksessa.

Piirihallitus päätti muistaa 
RUL:n puheenjohtajuuden 
jättävää Mikko Halkilahtea, 
kuuden vuoden kausi, ja lii-
ton toimistosihteerin tehtäväs-
tä eläkkeelle siirtyvää Kirsti 
Suorttia kaiverretuilla Iisakki 
Järvenpää Oy:n puukoilla. 
Muistolahjapäätös tehtiin pii-
rihallituksen edellisessä ko-
kouksessa Loviisassa 24. syys-
kuuta.

Syyskokouspäätöksiä
Piirin puheenjohtajana jatkaa 
Tatu Häkkinen Nurmijärveltä 

toiselle kaudelle. Ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin Juha Liukkonen tehtä-
västä kuusi vuotta vastanneen 
kirkkonummelaisen Markus 
Lassheikin jälkeen. Toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
uutena Toni Tiilikainen Vih-
distä Liukkoselta vapautuneel-
le vakanssille.

Piirin toiminnantarkastajiksi 
valittiin Reima Nyman edel-
leen ja uutena Tom Liljestrand 
Risto Oksan jälkeen sekä hei-
dän varamiehiksi uutena Tage 
Olander Raimo Ikosen jälkeen 
ja Tarmo Kämppi edelleen.

RUL:n liittovaltuustoon 2020-
2022, jossa piirillä on kolme 
valtuustopaikkaa, valittiin 
Kirkkonummelta Markus Las-
sheikki varamiehenään Seppo 
Vahasalo ja Aku Lindström 
Järvenpäästä varamiehenään 
Ari Ranto Porvoosta sekä Kari 
Vahala Porvoosta varamiehe-
nään Hannu Nikkanen Myrs-
kylästä. Liittokokouksessa 
ratkeaa saako piiri yhden liiton 
viidestä lisäpaikasta, johon eh-
dolle asetetaan Pamela Weck-
man Loviisasta.

Piirin toimihenkilöt valitaan 
piirihallituksen kokouksessa 
1/2020 Vihdissä 13. helmi-
kuuta.

Piirin toimintasuunnitelman 
2020 runkorakenne tapah-
tumineen on perinteinen. 
Uudenmaan 38. maanpuolus-
tuspäivä järjestetään toisen 
kerran Karkkilassa 4.10.2020. 
Ensimmäinen kerta toteutet-
tiin lokakuussa 1990.

Piirin talousarvio päätyy tulo- 
ja menopuolella noin 21 100 
euroon, jossa maksaneiden jä-
senten odotus on 1950 reser-
viupseeria. Piiri ja liitto eivät 
esitä jäsenmaksukorotuksia.

Syyskokouksen päätteeksi 
RUL:n puheenjohtajaehdok-
kaista kokousväelle esittäy-
tyivät Aaro Mäkelä Helsin-
gistä, Tuomas Kuusivaara 
Valkeakoskelta ja Petri Ranta 
Ulvilasta. Puheenjohtajaeh-
dokas Leila Kaleva esittäytyi 
piirihallitukselle skypen väli-
tyksellä edellisessä Loviisassa 
pidetyssä kokouksessa.

Piirin historiassa ensimmäinen 
RUL:n puheenjohtajaehdok-

kaiden esittäytyminen tapahtui 
liittokokouksen 1997 edellä 
UUDPR:n Upseerikerholla 
pidetyssä piirin syyskokouk-
sessa, johon osallistui neljä sil-

loisista viidestä ehdokkaasta.

TEKSTI JA KUVAT VEIKKO 
KARHUMÄKI 

Vuoden 2020 alusta 
14 uutta Maanpuo-
lustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) 
valmiuspääll ikköä 
aloittaa työnsä ym-
päri Suomea. Heidän 
ydintehtäviään tulee 
olemaan yhteistyö 
puolustusvoimien 
aluetoimistojen kans-
sa ja aktiivisten reser-
viläisten kouluttautu-
mismahdollisuuksien 
kehittäminen etenkin 
paikallisjoukoissa. 
Keskeisimpiä tehtäviä ovat  
sekä vapaaehtoisten rekrytoin-
ti, valmius- ja turvallisuus-
suunnittelu että koulutusteh-
tävät.

— Valmiuspäällikkö on se 
henkilö, joka tuntee hyvin 
oman piirinsä reserviläiset, 
heidän osaamisensa ja halun-
sa osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen. 
Sitten hän sovittaa näitä ha-
luja yhteen puolustusvoimien 
tarpeiden mukaisesti. Tämä 
on aito mahdollisuus parantaa 
koko Suomen valmiutta yh-
dessä, kertoo MPK:n toimin-
nanjohtaja Pertti Laatikainen.

Valmiuspäälliköt työskentele-
vät aluetoimistojen kanssa ja 
suunnittelevat reserviläisten 
täydennyskouluttautumista 
MPK:n sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevassa (SOTVA) 
koulutuksessa ja reserviläis-
kouluttajien kiertoa tiiviissä 
yhteistyössä puolustusvoimien 
ja paikallisjoukkojen kanssa.

Organisaatiomuutoksella lisää 
vaikuttavuutta julkisiin hallin-
totehtäviin
Uuden lain ja valmiuspääl-
liköiden rekrytoinnin myötä 
MPK pystyy tarjoamaan en-
tistä monipuolisempaa, nousu-
johteisempaa ja laadukkaam-
paa SOTVA-koulutusta, jolla 
parannetaan reserviläisten si-
joituskelpoisuutta.

Uusien valmiuspäälliköiden 
tehtävien perustaminen on 
prosessia, jossa MPK:n or-
ganisaatiota kehitetään vas-
taamaan uudistettua lakia 
vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta. Uuden lainsäädän-
nön myötä myös MPK:n orga-
nisaatiomuutos astuu voimaan 
1.1.2020.

— Osaa valmiuspäälliköiden 
tehtävistä on tarjottu suoraan 
MPK:n nykyiselle henkilö-
kunnalle, mutta kahdeksaan 
paikkaan haetaan uutta moti-
voitunutta osaajaa, Laatikai-
nen jatkaa.

Uusien tehtävien lisäksi MP-
K:n organisaatiossa tehdään 
muutamia uudelleen järjeste-
lyjä toiminnan tehostamiseksi. 
Ilmapuolustuspiirin Someron 
koulutuspaikan, MPK Ete-
lä-Suomen Porvoon koulutus-
paikan, Meripuolustuspiirin 
Kotkan ja Pohjanlahden kou-
lutuspaikkojen toiminta sulau-
tetaan osaksi muuta MPK:n 
piirien toimintaa

— Poistamme joitakin päällek-
käisyyksiä toiminnastamme. 
Esimerkiksi Ilmapuolustuspii-
rin toiminta Rovaniemellä su-
lautetaan osaksi Pohjois-Suo-
men maanpuolustuspiirin 
toimintaa. Ilmapuolustuksel-
lista koulutusta ja sen suun-
nittelua jatketaan kummankin 
piiripäällikön hyvässä yhteis-
työssä, avaa Laatikainen.

MPK kokonaisturvallisuus-
koulutusta kehitetään edelleen
Julkisten hallintotehtävien 
lisäksi MPK kouluttaa koko-
naisturvallisuuteen liittyvää 
varautumis- ja turvallisuus-
koulutusta (VARTU). Tällaista 
koulutusta ovat esim. erilaiset 
maastotaitoihin, kansalaisten 
kybertaitoihin tai maatilojen 
varautumiseen liittyvät koulu-
tukset

Lakiuudistusten myötä MPK 
on kirjoittanut uudelleen myös 
strategiansa, jossa on määri-
telty nousujohteisia tavoitteita 
myös VARTU-koulutukselle. 

MPK:n uusi strategia julkais-
taan joulukuun puolivälissä.

— Uudistukset tulevat li-
säämään MPK:n toiminnan 
vaikuttavuutta kaikilla sek-
toreilla. On ilo havaita, että 
MPK:n henkilökunnassa ja 
sitoutuneissa toimijoissa tun-
tuu olevan ihan uutta puhtia 
parantuvien toimintamahdol-
lisuuksien myötä, toiminnan-
johtaja summaa.

LISÄTIETOJA:
PERTTI LAATIKAINEN
MPK:N TOIMINNANJOH-
TAJA
P. 050 543 6151

MPK palkkaa valmiuspäälliköitä aluetoimistojen yhteyteen. Valmiuspäälliköiden tehtävänä on muun muassa edis-
tää paikallispataljoonien koulutusta. Kuva: MPK/Suvi Suovaara

MPK palkkaa 14 uutta
valmiuspäällikköä

Reserviupseeripiiri toimii

Syyskokouksen johti Järvenpään Reserviupseerikerhon piirikokousedustaja Jukka Huikko 
sihteerinään Juha Frostell.

Piirijohto Juha Liukkonen (vas.), Markus Lassheikki ja Tatu 
Häkkinen kiittivät eroavaa toiminnanjohtaja Kari Halosta 
RUL-mukilla sinivalkoisen Joutsen-kassin kera.



Oltermanni 4  - 2019               11Oltermanni10               4 - 2019

Hyvinkään Reserviläiset 
ry järjesti 16-
17.11.2019 Sovelletun 
R e s e r v i l ä i s a m m u n n a n 
kurssin. Kurssin läpäiseminen 
vaaditaan lajin kilpailuihin ja 
harjoituksiin osallistumiseen. 
SRA-kurssiin kuuluu teoria- 
osuus jossa käydään läpi 
lajin säännöt ja käytännöt. 
Osaaminen näissä testataan 
kirjallisella kokeella ja 
ampumakokeella. Edellisen 
Hyvinkään järjestämän 
kurssin jälkeen SRA- 
säännöt ovat päivittyneet 7.0 
versioon ja ampumakoekin 
on uudistunut. Säännöissä on 
uutena tullut muun muassa 
luistiin kiinnitetyn optiikan 
käyttö avoimessa luokassa 
pistoolissa, VARO-komento 
ohjaamaan ampujaa tuomarin 
havaitessa korjaamisen 
vaativaa toimintaa sekä 
omat luokat TST-ampujille 
ja naisille. Viimeisimpänä 
päivityksenä on lisäksi tietyn 
mallisia koteloita kielletty 
käytöstä.
Nykyinen koe vaikuttaa hieman 
edeltävää haastavammalta, 
yksittäislaukausten sijaan 
tauluihin ammutaan 
tuplat ja viimeinen osio 
pistoolilla ampuen liikutaan 

taaksepäin. Nämä toki ovat 
kilpailuissakin vastaantulevia 
toimia. Ampumakoetta 
on haastava läpäistä jos 
ei ole aiempaa kokemusta 
pistoolilla ampumisesta, tästä 
syystä HyRES tarjosikin 
tilaisuuksia ampumatekniikan 
harjoitteluun ennen kurssia.
Kurssiin osallistui yhteensä 
15 henkilöä, pääasiassa 
Hyvinkään ja lähiseutujen 
reserviläisyhdistyksistä, mutta 
mukana oli osallistujia myös 
niinkin kaukaa kuin Imatran 
ja Iisalmen yhdistyksistä. 
Osallistujien taso vaihteli ensi 
kertaa pistoolilla ampuneista 
kokeneisiin Practical-
ampujiin. Sunnuntain 
ampumakokeeseen osallistui 
12 henkilöä, joista 9 läpäisi 
kokeen ensimmäisellä 
yrityksellä.

TEKSTI JA KUVA: 
MIKA VIRTA

Janne Puurunen valvoo 
ampujan suoritusta läheltä. 

Sipoon Reserviläisten 
perinteinen syysampumaleiri 
pidettiin taas Padasjoen 
harjoitusalueella, tällä kertaa 
isänpäiväviikonloppuna. 
Osallistujia oli 
ennätysmäärä, suurin osa 
Sipoon Reserviläisistä ja 
täytteeksi myös Sipoon 
Reserviupseereista.
Padasjoella oli käytössä 
kolme rataa: pistoolirata, 
toiminnallisen ammunnan 
rata ja kiväärirata. 
Perjantaina ammuttiin 
pistooliradalla pimeällä, 
ampuma-aikojen puitteissa. 
Lauantaina oli varsinainen 
toimintapäivä, jolloin 
ammuttiin kaikilla radoilla ja 
monipuolisin asein. Käytössä 
oli niin perinnekivääreitä 
kuin nykyaikaisempaakin 
kalustoa.
Remontin myötä Padasjoen 
ampumaradat ovat erittäin 
hyvässä kunnossa, ja 
tarjoavat mahdollisuuden 
monipuoliseen ammunnan 
harjoitteluun. Käyttöohjeisiin 
on syytä tutustua huolella, 
koska sallittujen aseiden ja 
ampuma-aikojen osalta on 
ratakohtaisia rajoituksia.
Sipoon Reserviläisten 
aktiivinen syyskausi 
jatkuu vielä kauden 
päättäjäisillä ja jouluaaton 
kunniavartioilla. Heti 
vuoden 2020 alussa aletaan 
suunnitella Uudenmaan 40. 
maanpuolustuspäivää, joka 
pidetään Sipoossa syksyllä 
2022.

TEKSTI: OSSI AUTIO
KUVA: JARNO RYNÖ

Sipoon Reserviläiset Padasjoella

Hyvinkääläisten SRA-kurssi

Hyvinkään Reservi-
läiset ry järjesti lau-
antaina 3.11.2019 
kiipeilyharjoituksen 
Hyvinkään Youmo-
vessa. Atte Palosen 
johtamassa harjoi-
tuksessa tutustut-
tiin boulderointiin eli 
kiipeilyyn matalilla 
korkeuksilla ilman 
varmistusvälineitä. 
Boulderointia har-
rastetaan kivillä, ma-
talilla kallioseinillä 
ja kiipeilyseinillä. 
Boulderreittien kor-
keus vaihtelee noin 
1,5 metristä noin 9 
metriin, mutta yleen-
sä kiipeilijät kiipeä-
vät alle viiden metrin 
korkuisia reittejä.
Atte Palonen kävi ensi kertaa kii-
peämässä noin seitsemän vuotta 
sitten Merisotakoulun kurssikave-
reiden kanssa, muutaman kokei-
lukerran jälkeen lajista muodostui 

vakituinen harrastus. Atten mukaan 
hän treenaa pääasiassa sisähalleilla, 
koska se on vähemmän aikaa vie-
vää, ei tarvitse raahata ja asetella 
metsään suojapatjoja mahdollisesti 
pitkälläkin ajoreitiltä olevalle kivel-
le. Hän kertoo kuitenkin käyneensä 
kiipeilemässä Ranskan Fontaineb-
laussa, joka on tunnettu hienoista 
kiipeilykivistä ja reitistä ja on suu-
rin ja parhaiten kehitetty boulde-
rointialue.

Koska boulder- reitit ovat enim-
mäkseen lyhyitä, reitin kiinnosta-
vuus ja vaativuus perustuvat usein 
kiipeilytekniikan tai voimankäytön 
haasteisiin. Tyypillinen boulder- 
ongelma saattaa kiteytyä yhteen 
liikkeeseen, jossa on päästävä yh-
destä tukipisteestä seuraavaan.

Vaikeus kiipeilyssä tulee monesta 
osa- alueesta. Näitä ovat mm. tar-
vittava voiman määrä, kestävyys, 
tasapaino, hermotus, korkeus ja 
vaarallisuus. Boulderissa vaikeutta 
mitataan greidein ja erilaisia greidi-
järjestelmiä on monia. Vaikeustasot 
vaihtelevat tikapuiden kiipeämistä 
vastaavista lähes mahdottomiin ja 
lajia voi harrastaa joko yleisenä 
liikuntamuotona tai kilpailla kan-
sallisella tai kansainvälisellä tasolla.

TEKSTI JA KUVA: MIKA VIRTA Atte Palonen näyttää mallia boul-
deroinnissa.

Hyvinkään Reserviläiset uuden lajin parissa

Vihdin Reserviupsee-
rikerho ry on viettä-
nyt tänä vuonna 60 
-vuotisjuhlavuottaan. 
Juhlavuoteen on 
mahtunut paljon ja 
kerhomme onkin ollut 
aktiivisesti mukana 
oman kunnan tapah-
tumissa.
Helmikuussa kerhomme jär-
jesti ilmakivääriammuntaa 
Ojakkalan joka vuotisessa Tal-
viriehassa, Ojakkalan Urhei-
lutalolla. Ammunnan lisäksi 
riehassa myytiin upseeriemme 
toimesta makkaraa ja ohjattiin 
tapahtuman liikennettä. Ke-
sällä kerho osallistui myös, 
Vihdissä nyt jo perinteeksi 
muodostuneen, VihtiRace -kil-
pailuun yhtenä rastinpitäjänä. 
Rastilla oli tuttuun tapaan il-
makivääriammuntaa, tällä ker-
taa kilpailutunnelmalla. Osan-
ottajien tuli ampua kymmenen 
kertaa, osumista laskettiin 
heille kilpailua varten pisteet.
Toimintavuoden 2019 odote-
tuin tapahtuma Vihdin Wuo-
sisatamarkkinat järjestettiin 
jälleen elokuun lopussa. Vih-
din Reserviupseerikerho ry 
osallistui tänä vuonna tähän 
läntisen Uudenmaan suurta-
pahtumaan jo viidettä kertaa 
omalla tukikohdallaan.
Wuosisatamarkkinat ovat koko 
perheen tapahtuma ja ovat 
vuosien saatossa niittäneet 
mainetta laajalti myös oman 
kunnan ulkopuolelle, näin ol-
len kävijämäärät ovatkin olleet 
huimia, vierailijoita noin 15 
000. Tämän vuoden markkinat 
olivat järjestyksessään jo nel-
jännettoista!
Vihdin Reserviupseerikerho, 
yhdessä Vihdin Reservina-
liupseerien ja Maanpuolus-
tusnaisten kanssa, perustivat 

markkinoille jälleen oman 
toiminnallisen osastonsa, 
Camp Vihdin. Campissa vie-
railijat pääsivät nauttimaan 
varusmiessoittajien live-
musiikista, hernekeitosta ja 
makkarasta sekä testaamaan 
taitojaan laserammunnassa. 
Yleisö pääsi lisäksi tutustu-
maan kerhon puolijoukkue-
telttaan ja puolustusvoimien 
ajoneuvokalustoon sekä va-
rusmiehiin. Kerho sai Kaartin 
jääkärirykmentistä tukea niin 
materiaalin kuin henkilöstön-
kin osalta. Kaartinsoittokun-
nan varusmiesyhtye esiintyi 
kolmen tunnin mittaisella 
energisellä keikalla josta, niin 
varusmiehet, kuin yleisökin, 
silmin nähden nauttivat. Mu-
siikin lisäksi tukitoimena pai-
kalle oli saatu kuljetuspans-
sariajoneuvo XA-180, PASI, 
miehistöineen sekä Kaartin 
jääkärirykmentin varusmies-
toimikunnan puheenjohtaja 
esittelemään varusmiespal-
velusta.
Vihdin Reserviupseerikerho 
yhdessä Vihdin Reservina-
liupseerien kanssa vietti 60 
-vuotisjuhliaan reserviläistans-
siaisten merkeissä marraskuun 
lopulla. Juhlavuoden loppu-
huipennuksena Kerhomme 
osallistuu lauantaina 14.12. 
Vihdin Nummelassa järjes-
tettäville Naisten Messuille. 
Vihdin Reserviupseerikerho 
tarjoaa messuväelle tapah-
tumassa lämmintä glögiä ja 
messumieltä. Yli kolmenvuo-
sikymmenen ajan järjestetyt 
messut järjestetään Nummelan 
Luksian tiloissa, Ojakkalan-
tie 2:ssa. Kerhomme toivottaa 
kaikki tervetulleiksi messuille 
nauttimaan ainutlaatuisesta 
messutunnelmasta ja joulun 
odotuksesta!

TEKSTI: FIINA VUORI
KUVAT: PASI LEHTINIEMI

 Kaartin jääkärirykmen-
tin kuljetuspanssariajo-
neuvo XA-180, PASI 
messujen keskeisellä 
paikalla.

Vihdin Reserviupseerikerho 60 vuotta

Osallistujia oli ennätysmäärä, suurin osa Sipoon Reserviläisistä ja täytteeksi myös Sipoon Reserviupseereista.

Vihdin Wuosisata-
markkinoilla 2019 
Pasin sisätilatkin 
kiinnostivat yleisöä.
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Vuosien tauon jäl-
keen Järvenpään Re-
serviläiset sai jouk-
kueen mukaan valta-
kunnalliselle syysjo-
tokselle. 
Joukkueen kasasi Jouko Holkko ja 
mukaan hän sai Miika Dannbomin 
ja Tero Onermaan. Heistä Holkolla 
ja Onermaalta on kokemusta vuo-
sien takaa myös Viron Eel Erna- 
kilpailusta. 90- luvun loppupuolella 
yhdistyksestämme saatiin kisaan 
mukaan parhaan vuonna jopa kolme 
partiota, jostain syystä jotostoiminta 
on hiipunut ja toivottavsti se saa-
daan nyt uudelleen käyntiin. Ensim-
mäisesssä kisassa johon yhdistyk-
senä osallistuttiin sijoitus ei tainnut 
olla kovinkaan paljon alle 100, par-
haimpaina sijoituksena olimme noin 
15 paikkeilla, osallistujamäärän ol-
lessa sadan paremmalla puolella.

Yhdistyksemme syysampumapäivä 
Padasjoella sai taas hyvän osallis-
tujamäärän liikkeelle. Yhdistyksen 
aseet, omien aseiden lisäksi olivat 
ahkerassa käytössä. Padasjoen har-
joitusalueen kaikki ampumardat 
ovat nyt käytössä ja erinomaisessa 
kunnossa. Kivääriradan katosvalot 
tulivat tarpeeseen syyspäivän hämä-
rässä. Toimintamonttu on vihdoin 
saatu käyttöön, Padasjoen reservi-
läisyhdistykset ovat tehneet valta-
van talkootyömäärän asian eteen, 
siitä kiitos heille. Yhdistyksemme 
ampumavastaava rakensi yhdistyk-
semme käyttöön ampumaseinän, 
joka oli mukana Padasjoella. SRA- 
rasteja varten tuo seinä on tehty 
hankalampien ampuma- asentojen 
aikaansaamiseksi. Niitähän sitten 
pistooli- ja kiväärirasteille saatiin 
tehtyä. Paljon ampumista ja vähän 
haastavampia ampuma- asentoja, 
osallistujat olivat kovin tyytyväisiä 
päivän antiin.

Yhdistyksemme jäsenet osallistui-
vat perinteiseen pyhäinpäivän aaton 
lipaskeräykseen Prismakeskuksessa 
Järvenpäässä. Aamu yhdeksästä ilta 
seitsemään nykyisellään miehitys 
parivartioon saadaan, aiemmin vuo-
roihin ollaan saatu väkeä yhdeksään 
asti. Tällä kertaa myyntituotteena 
olleet heijastimet menivät hyvin 
kaupaksi, aika paljon setelilahjoitta-
jia nykyään alkaa keräyksissä näky-
mään, hyvä niin.

Järvenpään hautausmaalla on Kar-
jalaan jääneiden vainajien muisto-
merkki, jossa Järvenpään Karjala- 
seura järjestää kaksi kertaa vuodes-
sa muistotilaisuuden. Muistotilai-
suuden ajan muistomerkillä on kun-
niavartio, jossa on kaksi henkilöä 
Järvenpään reserviläisyhdistyksistä, 
yksi upseereista ja yksi reserviläi-
sistä. Erilaisten miehityskokoonpa-
nojen jälkeen on hyvän yhteistyön 
tuloksena päädytty tähän yhteisesti 
miehitettyyn kunniavartioon.

Yhdistyksen syyskokouksessa va-
littiin yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkamaan Jokke Härmä ja muuten-
kin johtokunnan kokoonpano säilyi 
entisellään. Yhdistyksen jäsenmää-
rä on saatu vakiinnutettua yli kah-
teen sataan. Toimintasuunnitelman 
mukaisesti vuosi 2020 jatkuu jäsen-
ten kiinnostuksen mukaisten asioi-
den edistämisellä.

TEKSTI JA KUVAT: 

TIMO ÅKMAN

Järvenpään Reserviläisten toimintaa
Järvenpään Reser-
v i u p s e e r i k e r h o n 
perustamiskokous 
pidettiin 6.11.1950. 
Reserviupseeripiirin 
kymmenenneksi van-
hin kerho on merkitty 
yhdistysrekisteriin 
16.4.1951. Kerhossa 
oli 64 maksanutta jä-
sentä 31.12.1972 ja 
viime vuoden lopus-
sa 314.
Kerho kasvoi Uudenmaan reser-
viupseeripiirin suurimmaksi vuonna 
2001 ja oli viime vuoden päättyessä 
liiton yhdenneksitoista suuriin. Vain 
kuudesti kerhon maksaneiden jäsen-
ten kasvu on katkennut vuodesta 
1972 alkaen, 2018 (-1), 2014 (-10), 
2009 (-2), 1994 (-2), 1992 (-4) ja 
1978 (-5).

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 16. lokakuuta 
Järvenpään Sotaveteraanien Veljes-
majalla, joka on myös hallituksen 
kokousten ja kerhokokoontumisten 
pääasiallinen pitopaikka. Kokouk-
seen osallistui 15 henkeä.

Kerhon 22:nneksi puheenjohtajaksi 
valittiin Jukka Huikko Keijo Kyl-
mälän kuuden kauden päätteeksi. 
Kylmälä jatkaa hallituksessa 1. 
varapuheenjohtajana ja Willem van 
Schevikhoven 2. varapuheenjohta-
jana edelleen.Hallituksen jäseninä 
(13) jatkavat Olli Greggilä, Kari 
Haapala, Pekka Hänninen, Veikko 
Karhumäki, Esa Kukkonen, Hannu 
Lagerström, Aku Lindström, Mika 
Nurmela, Jukka Orsila, Seppo Ran-
tanen, Esko Sarkanen, Osmo Vik-
man ja Jere Willberg.

Erovuoro myönnettiin pyynnöstä 
Panu Maalammelle opiskelujen 
vuoksi. Hallitukseen valittiin uutena 
Anna-Liisa Flink. Hän toimi kerhon 
hallituksessa 1.varapuheenjohtajan 
ja koulutusupseerin tehtävissä vuo-
sina 2004-2008.

Hallituksen kokouksessa 1/2020 
päätetään hallituksen jäsenten (14) 
tehtävänjaosta.

Toiminnantarkastajina jatkavat 
Markku Fagerlund ja Aarre Ket-
tunen varamiehinään edelleen Matti 
Juntunen ja uutena Kari Haapanen 
Antti Männistön jälkeen.

Reserviupseeripiirin hallituksessa 
kerhoa edustavat Huikko, Kylmälä 
ja van Schevikhoven sekä piiriko-

kouksissa Kukkonen, Rantanen ja 
Karhumäki toimien myös hallituk-
sen jäsenten varamiehinä ja halli-
tuksen jäsenet vastaavasti piiriko-
kousedustajien henkilökohtaisina 
varamiehinä.

Lindström jatkaa RUL:n liittoval-
tuustossa toiselle kolmivuotiskau-
delle 2020-2022.

Toiminnan tavoitteet ja 
talousarvio 2020
Toiminta-ajatus perustuu lakiin 
vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta, 5. luku 25 §:

Kerho vaikuttaa myönteisesti kan-
salaisten maanpuolustustahtoon ker-
hostrategian mukaisesti.

Kerho toimii jäsenten yhdyssiteenä 
ja reserviupseerien edunvalvojana.

Kerho tukee reserviupseerien val-
miuksien kehittämistä omalla toimi-
alallaan.

Kerho osallistuu Uudenmaan reser-
viupseeripiirin sekä RUL:n toimin-
taan ja kehittämiseen.

Kerho osallistuu Etelä-Suomen ja 
Hämeen maanpuolustuspiirin toi-
mintaan.

Toiminnan painopisteet 
2020

1) Jäsenhuolto ja edunvalvonta:

Suoritetaan jäsenhankintaa ja huo-
lehditaan jäsenkunnan sitoutunei-
suudesta kerhoon.

Toteutetaan kerhon jäsenhankin-
takilpailu 2020: Hanki uusi jäsen. 
Kolmelle parhaalle kirjapalkinto.

Suoritetaan ylennys-, sijoitus- ja 
palkitsemisesityksiä.

2) Järjestökuvan vahvistaminen, 
maanpuolustusaatteellisesti ar-
vokkaalla toiminnalla:

Tiedotetaan toiminnasta jäsenille, 
sidosryhmille ja lehdistölle.

Noudatetaan yhdistyksen syyskoko-
uksessa vahvistettavaa kerhostrate-
giaa 2020-2024.

Ylläpidetään kerhon www- ja fb –
sivuja.

Osallistutaan sidosryhmäyhteistyö-
hön.

Tuetaan Järvenpään veteraanijär-
jestöjen (3) toimintaa ja vaalitaan 
veteraaniperinteitä.

Järjestetään nuorisojäsenille koh-
distettua toimintaa kerran kevät- ja 
syyskaudella.

3) Reserviläisurheilu:

Kannustetaan ja tuetaan jäsenten 
osallistumista reserviläisurheiluun 
piiri- ja liittotasolla.

Kannustetaan jäseniä reserviläis-
kuntoisuuden ylläpitämiseen. 

Tuetaan jäsenten ampumatoimintaa.

Jäsenmaksutulo perustuu 290 varsi-
naisen jäsenen ja 30 nuorisojäsenen 
maksuun, yhteensä 1 015,00 euroa. 
Jäsenmaksut ovat 37 ja 22 euroa, 

joista kerho-osuus varsinaisesta jä-
senestä on 3,50 ja nuorisojäseneltä 
0 euroa. Jäsenmaksujen edullisuus 
perustuu kerhon vahvaan omatoimi-
seen varainhankintaan.

Toimintasuunnitelma ja talouden-
pito toteutetaan kerhon hallituksen 
johtotoimilla.

Veteraanitukitoiminta
Kerhon kiistatta arvokkaimmat 
saavutukset liittyvät veteraanituki-
työhön. Kunniakas ketju veteraani-
keräystoiminnassa on katkeamaton 
vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2020 
johdetaan kaksi ovelta – ovelle ke-
räystä suorittajina KAARTJR:n va-
rusmiehet ja toteutetaan omilla jäse-
nillä vähintään kolme lipaskeräystä.

Kerhon jäseniä jälkipolvista osallis-
tuu kolmen järvenpääläisen veteraa-
niyhdistyksen hallintoon vuodesta 
1995 alkaen. VETRES Keski-Uu-
simaan ja Veteraanivastuu ry:n 
Keski-Uudenmaan aluetoimikunnan 
hallituksiin on kuulunut aina ker-
hon jäseniä niiden perustamisesta 
8.12.1999 ja vuodesta 2006 alkaen 
toimialueena Järvenpää, Kerava ja 
Tuusula.

Pysyvänä saavutuksena säilyy 23. 
huhtikuuta 1995 paljastettu kuvan-
veistäjä Erkki Erosen ”Veljeä ei jä-
tetä” veteraanimuistomerkki, jonka 
toteuttamisessa kerho oli keskeises-
sä asemassa. Suomen itsenäisyyden 
juhlavuotena 2017 kaupunki asensi 
veteraanimuistomerkille upean ul-
kovalaistuksen ja kunnosti alueen 
ympäristöä.

TEKSTI VEIKKO KARHUMÄKI

Vuosi 2020 on Pii-
rineuvoston kol-
maskymmenesvii-
des toimintavuosi. 
Vuonna 1984 päätti 
Piirin syyskokous 
Hangossa perustaa 
piirineuvoston, jon-
ka tarkoituksena oli 
antaa mahdollisuus 
jäsenilleen olla mu-
kana edelleen reser-
viläistoiminnassa 
vielä varsinaisen ak-
tiivisen yhdistystoi-
minnan jälkeen ikä-
ryhmälleen sopivalla 
tavalla.
Toiminta-ajatuksena on edelleen 
kutsua jäseniksi arvostettuja, koke-
neita ja aktiivisia reserviläisiä, jotka 
ovat toimineet yhdistysten johtoteh-
tävissä tai muita henkilöitä, jotka 
ovat reserviläis järjestön jäseniä ja 
joiden asiantuntemus täydentää pii-
rineuvoston tarkoitusperiä. Maan-
puolustushengen vaaliminen ja va-
paaehtoisen maanpuolustuksen- ja 
reserviläistoiminnan vahvistaminen 
koetaan tärkeäksi.

Piirineuvosto toimii Uudenmaan 
Reserviläispiiri ry:n yhteydessä. 
Piirineuvoston edustajalla on osal-
listumis- ja puheoikeus Uudenmaan 
Reserviläispiirin ry:n ja piirihalli-
tuksen kokouksissa. Piirineuvos-
ton jäsenet voivat olla tarvittaessa 

toiminnallisena tukena niin piirissä 
kuin omassa paikallisyhdistykses-
sään. Tavoitteena on saada edustus 
Piirineuvostoon jokaisesta reservi-
läisyhdistyksestä piirin alueelta.

Vuoden 2019 ampumatoiminnasta

Piirineuvoston ampumatoiminta jat-
kui aktiivisena myös vuonna 2019, 
ampumapäiviä järjestettiin 4 kertaa, 
kaksi kertaa Hyvinkäällä ja kerran 
Kovelossa ja Lopella.

Vuoden 2019 ampumakilpailujen 
tulokset: Sotilaskivääri / sotilas-
pistooli, suoritetuista neljissä kil-
pailuissa kolmen parhaan kilpailun 
yhteenlasketut tulokset: 

1. Matti Perttilä  

537 pistettä

2. Jouko Hyvärinen  
494 pistettä

3. Kaarlo Sihlman  
413 pistettä

4. Veikko Wahlstén  
410 pistettä

5. Pekka Kärnä  
400 pistettä

6. Hans-Rune Holmberg 
357 pistettä

Esa Noukkala   
205 pistettä  

Kolmelle parhaalle luovutettiin mi-
talit. Matti Perttilälle luovutettiin 

deaktivoitu mustaruutihaulikko-
kiertopalkinto vuodeksi haltuun.

Reserviläiskivääri, suoritetuista 
neljissä kilpailuissa kolmen parhaan 
kilpailun yhteenlasketut tulokset: 

1. Jouko Hyvärinen  
270 pistettä 

2. Pekka Kärnä  
257 pistettä 

3. Matti Perttilä   
241 pistettä 

4. Kaarlo Sihlman  
237 pistettä 

5. Hans-Rune Holmberg 
175 pistettä 

6. Veikko Wahlstén  
172 pistettä 

Jouko Hyväriselle luovutettiin 
Jorma Kairan lahjoittama ”Kairan 
pytty” kiertopalkinto vuodeksi hal-
tuun. Kaarlo Sihlmanin lahjoittamat 
hunajapurkit saivat: Sven Nordlund, 
reserviläiskiväärillä parhaan tulok-
sen ampunut, 96 pistettä ja Pekka 
Kärnä, eniten vuoden aikana kehit-
tynyt ampuja.

Tarton matka 2019
Uudenmaan Reserviläispiiri ry 
Piirineuvosto on useana vuonna 
toimikautensa aikana käynyt tu-
tustumassa Viroon sen kulttuuriin, 
nähtävyyksiin ja Viron Kaitseliitin 
toimintaan. Tämän vuoden tutus-
tumiskohteena oli Tarton yliopisto-
kaupunki ja sen nähtävyydet.

Matkan aikana tutustuttiin muun 
muassa Viron opiskelijaseuran 
taloon, jossa aikoinaan solmittiin 
rauhansopimus Suomen Tasavallan 
ja Venäjän Sosialistisen Federatii-
visen Neuvostotasavallan  välillä. 
Tarton rauhantalon pihalla on edellä 
mainitun tapahtuman muistomerk-
ki. Rakennuksessa on Suomen yli-
opistojen tuella rakennettu Suomen 
huone.

Mielenkiintoinen kohde Tartossa 
oli myös Kansallismuseo. Kansal-
lismuseo on rakennettu entiselle 
sotilaslentokentälle. Se kuvaa kii-
torataa, ja on takaa 2,5 m korkea ja 
jatkuu 355 metriä ja on edestä 15,5 
metriä korkea. Esineet oli järjestetty 
aikajanan muotoon keskikäytäväl-

le, ja vaihtuvia näyttelyitä oli nk. 
sivuhuoneissa. Joka paikassa oli 
”näyttö” jossa oli selostus, ja jonka 
sai muutettua omalle kielelle pääsy-
lipun hipaisulla. Erittäin modernisti 
toteutettu museonäyttely.

Vuoden 2020   
toiminnasta
Piirineuvoston puheenjohtajana 
vuonna 2020 toimii Hans-Rune 
Holmberg Tammisaaresta, halli-
tuksen varapuheenjohtajana Timo 
Saloranta Lohjalta, sihteerinä Jouko 
Hyvärinen Myrskylästä, rahaston-
hoitajana Veikko Wahlstén Karkki-
lasta ja ampumavastaavana Kaarlo 
Sihlman Pukkilasta.

Ampuma- ja ulkoilupäiviä pi-
detään talvella Hyvinkäällä ja 
kesällä Karkkilassa, Lopella 
ja Hyvinkäällä. Osallistu-
misaktiivisuudesta ja kilpai-
lupisteistä palkitaan vuoden 
lopussa kiertopalkinnoilla ja 
henkilökohtaisilla palkinnoil-
la. Ammunnat järjestää Myrs-
kylän Reserviläiset ry, yhdes-
sä ampumavastaavan kanssa. 

Toimintasuunnitelman mu-
kaisesti toiminta jatkuu vuon-
na 2020 edellisten vuosien 
hyväksi koetun mallin mu-
kaan. Vuonna 2019 käymättä 
jääneet kulttuuritapahtumat 
on suunnitelmissa toteuttaa 
vuonna 2020.

Järvenpään Reserviupseerikerhon 69. toimintavuosi

Uudenmaan Reserviläispiiri ry piirineuvosto

Yhdistyksemme syysjotosjoukkue, Holkko (oik.), Onermaa ja Dannbom.

Pyhäinpäivänaaton lipaskeräyk-
sessä veteraanien hyväksi An-
tero Vänttinen ja Risto Hiltunen 
(Kuva Veikko Karhumäki)

Ampumaseinällä ampumasennot haastavammiksi.

Kunniavartiossa Mikko Takala (oik.) Järvenpään Reserviläisistä ja Keijo 
Kylmälä Järvenpään Reserviupseerikerhosta.

 Vuosien aikana on tutustuttu moniin yrityksiin ja museoihin, kuvassa piirineuvostolaiset Kaarteen Sotamuse-
on edustalla Lohjalla

Syyskokouksessa puhetta johti kerhon vuosien 1999-2000 pj Matti Toivanen (vas.) sihteerinään Veikko Karhu-
mäki. Kuva Jukka Huikko.
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Harvinainen mitali Hyvinkäälle
Pariisin vuoden 2015 
terrori-iskuista tuli 
13. marraskuuta ku-
luneeksi neljä vuotta. 
Islamistiset terroris-
tit hyökkäsivät kuu-
teen eri kohteeseen 
pariisissa, murhaten 
131 ja haavoittaen 
413 henkilöä. 

Iskujen jälkeen Ranskasta tuli en-
simmäinen valtio, joka pyysi Eu-
roopan Unionilta turvatakuiden 
käyttöönottoa. Suomi oli ainoa EU- 
maa joka tarjosi sotilaallista tukea 
Ranskalle, lisäämällä henkilöstöä 
Libanonissa, jolloin Ranska pystyi 
vapauttamaan resurssejaan aktiivi-
seen terroristijahtiin.

Vuonna 2017 Suomi osallistui en-
simmäistä kertaa ranskalaisten joh-
tamaan FCR:ään, Force Comman-
der Reserve pataljoonaan. FCR on 
UNIFIL:n komentajan alaisuudessa 
oleva tukiyksikkö muille alueella 
toimiville joukoille. Pataljoonan 
tehtävä on reagoida operaatioon 
kohdistuviin uhkiin vahventamalla 
muita joukkoja UNIFIL:n vas-
tuualueella.

Hyvinkään Reserviläisten liikun-
tavastaava, Timo Martinpelto, toi-
mi Libanonissa jääkärijoukkueen 
ryhmänjohtajana FCRn mukana. 
Timon mukaan operaation alku-
vaiheessa ranskalaisten kanssa oli 

yhteispartioita, mutta muuten hei-
dän kanssaan yhdessä tekeminen 
jäi aika vähiin. Ongelmana oli 
yhteisen kielen löytyminen, rans-
kalaiset eivät juurikaan englantia 
osanneet.

Tänä vuonna Ranskan tasaval-
lan puolustusministeriö palkitsi 
Timo Martinpellon Medaille De 
La Defense Nationale pronssi-
sella soljella. Kyseinen mitali 
on Sotainvalidien Veljesliiton 
kunniamerkkipalvelun mukaan 
Suomessa harvinainen. Ranskan  
asevoiminen mitalin on perusta-
nut puolustusministeri Charles 
Hernu 21.4.1982, sillä palkitaan 
pääasiassa ranskalaisia sotilas-
henkilöitä. Se voidaan myöntää 
myös ranskalaisille siviileille tai 
ulkomaisille sotilaille, jotka ovat 
suorittaneet kunniakkaasti Rans-
kan puolustukselle merkittävän 
tärkeitä palveluksia.

TEKSTI: MIKA VIRTA

Timo Martinpelto on ajoneuvo-
partiossa LAF:n (Lebanese Ar-
med Forces) sotilaan kanssa.

 Médaille de la Défense nationale 
oikeanpuolimmaisena.

N u m m i - P u s u l a n 
Reserviläiset piti-
vät johtokunnan 
kokouksensa Olo-
viisaan sisäampu-
maradalla. Reservi-
läiset saivat merkit-
tävän lahjoituksen 
toimintansa kannal-
ta, kun veteraani-
projekti lahjoitti kak-
si kappaletta M05 
maastopukua sekä 
kenttälakit.

Lahjoituksen oli ojentamassa 
Karkkilan-Pusulan Sotain-
validien varapuheenjohtaja 
Olavi Skog. Skogin mukaan 
tällä veteraaniprojekti haluaa 
kannustaa nuoria reserviläis-
toimintaan mukaan. 

On tärkeää, että hyvä perinne 
säilyy ja reserviläiset jaksa-
vat olla mukana kunniavar-
tioissa ja lipunkannoissa. 
Tämän lisäksi hän teki hen-
kilökohtaisen lahjoituksen 
luovuttaen pienoiskiväärin 
reserviläisille. Omalla lah-
joituksellaan hän kannustaa 

nuoria mukaan ampumatoi-
mintaan.

Nummi-Pusulan Reserviläi-
sillä ja veteraaneilla on epä-
virallinen yhteistyösopimus. 
Reserviläiset auttavat vete-
raaneja talkootöissä muun 
muassa veteraanimajan kun-
nostamisessa sekä tuo esille 
veteraanityötä maanpuolus-
tustapahtumissa.

Olavi Skog luovuttaa lahjoitukset 
Nummi-Pusulan reserviläisten 
puheenjohtaja Harri Jokivirralle.

Uudenmaan reservipiirien ilma-asekilpailut 18.11.2017
Järjestäjä: Keravan Reserviupseerikerho      

Ilmakivääri        Napa- 
Nimi Sarja Yhdistys Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Tulos kymppejä Sijoitus
Ismo Pihlström Harr. Nummi-Pusulan res 39 51 35 50 175  1
Simo Kuoppamäki Y50 Myrskylän res 90 90 86 89 355 X 1
Vuorinen Esko Y70 Järvenpään Res 91 89 87 92 359 XX 1
Alpo Veijalainen Y70 Hyvinkään res 88 91 88 90 357 X 2
Kaj Ahlers Y70 Myrskylän res 84 80 82 78 324  3

Ilmapistooli      Mediaani 355  
Nimi Sarja Yhdistys Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Tulos Napa Sijoitus
Harri Jokivirta Harr. Nummi-Pusulan res 80 73 69 75 297 X 1
Pasi Järvinen Y Myrskylän res 87 88 85 86 346 XX 1
Ari Hämäläinen Y50 Mäntsälän Res 82 84 84 83 333 X 1
Antti Tervola Y60 Keravan RU 89 90 89 88 356 XXXX 1
Eero Markkanen Y60 Mäntsälän Res 88 84 86 82 340 XXX 2
Kalervo Juhola Y60 Hyvinkään RU 77 80 81 79 317 XX 3
Timo Laurila Y70 Keravan RU 88 82 84 84 338 X 1
Mediaani 338  

Veteraaniprojekti lahjoitti 
maastopuvut reserviläisille

Uudenmaan reserviläispiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut

Reserviläisurheilulii-
ton vuosi 2020 on lii-
ton 50. toimintavuosi.
Juhlavuoden pääkohde on
Road show.
Road show on maakuntiin 
jalkautuva kiertue, missä esi-
tellään liiton eri toimintamuo-
toja ammunnasta lähtien aina 
maastoliikunnan monipuoli-
seen tarjontaan. Kiertue toteu-
tetaan jäsenliittojen piireihin 
ja vapaaehtoisiin tukeutuen ja 
esittelyt pyritään järjestämään 
jo olemassa olevien tapahtu-
mien yhteyteen.

Kiertueen lajikirjon esittelyn 
sisällöstä vastaavat SRA-, 

kent-
täkelpoisuus- ja kilpaurhei-
lu-toimikunnat. Lajivalikoima 
esittelyyn on valmiina vuoden 
2019 loppuun mennessä niin, 
että kiertue voidaan aloittaa 
heti tammikuun alusta alkaen. 
Näin ollen valikoimasta löy-
tyy lajeja kokeiltavaksi niin 
talvella kuin kesällä.

Road show:n sisältöä tarjotaan 
jäsenliitoille ja tapahtumien 

varaukset menevät suoraan 
liittoon toiminnanjohtajan yl-
läpitämään varauskalenteriin. 
Tavoitteena on saada lajiesit-
tely käymään vähintään kerran 
jokaisessa piirissä.

 

50-vuotishistoriikki
Reserviläisurheiluliitolle teh-
tiin kymmenen vuotta sitten 
40-vuotishistoriikki, mikä on 
nyt tarkoitus täydentää 10 vuo-
della saman kirjoittajan Pekka 
Majurin toimesta. Tässä yh-
teydessä on myös mahdollista 
korjata tai täydentää aiempaa 
osiota. Historiikki julkaistaan 
pääjuhlan yhteydessä.

Pääjuhla ja seminaari
 Pääjuhlaa vietetään juhlallisin 
tavoin Helsingin Ostrobotnial-
la 12.12.2020 iltapäivällä al-
kavassa juhlassa. Ennen pää-
juhlaa toteutetaan seminaari 
samassa paikassa, joka on 
kaikille asiasta kiinnostuneille 
avoin ja maksuton tapahtuma.

Vuosi 2020 on Reserviläisurheiluliiton 50-vuotisjuhlavuosi

Puolustusministeri 
Antti Kaikkonen on 
6.11.2019 päättänyt, 
että sotilaallisessa 
kriisinhallintatehtä-
vässä palveleville 
reserviläisille ryhdy-
tään 1.1.2020 lukien 
maksamaan koulut-
tautumisrahaa kan-
sainvälisen osaami-
sen edistämiseksi.
Kouluttautumisrahan määrä 
on 50 prosenttia sotilaalli-
sen kriisinhallintapalvelus-
suhteen alkaessa määrätystä 
peruspalkkauksesta, ja se 
maksetaan ensimmäisen krii-
sinhallinnan palkanmaksun 
yhteydessä. Kouluttautumis-
raha maksetaan jo tällä het-
kellä palkatulle henkilökun-
nalle ja nyt myös reserviläiset 
saatetaan saman korvauksen 

piiriin.
Sotilaalliset kriisinhallinta-
tehtävät ovat muuttuneet vaa-
tivammiksi, ja sen seurauk-
sena koulutukseen käytettävä 
aika on pidentynyt. Tehtäväs-
tä riippuen keskimääräinen 
koulutusaika on tällä het-
kellä noin 4-6 viikkoa. Kou-
luttautumisrahan toivotaan 
kannustavan reserviläisiä ha-
keutumaan sotilaallisen krii-
sinhallinnan tehtäviin entistä 
enemmän. Samalla tarkoitus 
on korvata nykyistä enemmän 
reserviläiselle koulutusajalta 
mahdollisesti syntyviä ansion 
menetyksiä ja lisätä taloudel-
lista kannustavuutta sotilaalli-
sen kriisinhallinnan tehtäviin.

Reserviläisten kouluttautu-
misrahan kustannusvaikutus 
tulee olemaan noin 860 000 
euroa vuodessa. Kustannus-
vaikutus katetaan nykyisistä 
sotilaallisen kriisinhallinnan 
määrärahoista.

Sotilaallisissa kriha-tehtävissä 
palveleville reserviläisille 
kouluttautumisrahaaVuoden 2019 sotilasmuusi-

koksi on valittu Ilmavoimien 
soittokunnan päällikkö, mu-
siikkimajuri Juha Ketola. Hän 
on työskennellyt määrätietoi-
sesti tehtävässään ja nostanut 
johtamansa soittokunnan toi-
minnan kansainvälisesti kor-
kealle tasolle.

Pääesikunnan päällikkö, ken-
raaliluutnantti Eero Pyötsiä 
luovutti Vuoden sotilasmuu-
sikko -palkinnon Juha Keto-
lalle Kaartin soittokunta 200 
-juhlakonsertissa tiistaina 
19.11.2019 Helsingin Musiik-
kitalon konserttisalissa.

Musiikkimajuri Juha Ketola 
suoritti varusmiespalveluksen 
merivoimissa, jossa hän työs-
kenteli myös soittajaupseerina 
trumpetistina. Tämän jälkeen 
hän aloitti esimiesopinnot ja 
kouluttautui sotilaskapellimes-
tariksi. Kapellimestarina Ke-
tola on toiminut sotilasmusiik-
kikoulussa, Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnassa, Kai-
nuun sotilassoittokunnassa, 

Lapin sotilassoittokunnassa ja 
viimeisimpänä Ilmavoimien 
soittokunnassa.

Musiikkimajuri Ketolalle ovat 
kaikki puolustushaarat sekä 
kouluttava sektori tulleet tu-
tuksi. Hän omaa monipuolisen 
tuntemuksen sotilasmusiikin 
toimialalta niin kotimaassa 
kuin myös ulkomailla ja hä-
nellä on laaja kansainvälinen 
verkosto sotilasmusiikissa. 
Ketola on kunnostautunut 
myös siviilissä musiikillisen 
ammatin parissa erilaisten yh-
tyekokoonpanojen perustaja-
jäsenenä ja trumpetistina.

Ketola on henkilökohtaisella 
panostuksellaan vienyt Ilma-
voimallista Big Band -statusta 
eteenpäin vertailukelpoiselle 
tasolle niin kansallisten kuin 
kansainvälistenkin Big Ban-
dien kanssa. Kokoonpanon 
esiintymisten vaikuttavuus 
on merkittävä Ilmavoimille 
rekrytoinnin ja maanpuo-
lustustahdon näkökulmasta. 
Musiikkimajuri Ketolan esiin-

tyminen konserteissa on poik-
keuksetta luontevaa ja luotta-
musta herättävää.

Musiikkimajuri Ketolalle 
tulevaisuuden haasteet ovat 
mahdollisuuksia. Esimiehenä 
Ketola on esimerkillinen, toi-
minta esimiehenä on johdon-
mukaista ja kaikki huomioon 
ottavaa. Hän on oikeudenmu-
kainen ja puuttuu arkailematta 
haastaviinkin tilanteisiin. Ke-
tola onkin helposti lähestyttä-
vä ja henkilöstön arvostama 
esimies. Ketola osaa hyödyn-
tää henkilöstöä ja delegoida 
tehtäviä soittokunnan sisäi-
sesti parhaan lopputuloksen 
saamiseksi.

Ketola pitää yllä ja kehittää 
päivittäin niin musiikillista 
osaamistaan trumpetistina 
harjoittelemalla kuin fyysistä 
kuntoaan liikuntaa harrasta-
malla. Esimerkillään ja ak-
tiivisella johtamisotteellaan 
Ketola on kehittänyt soitto-
kunnan kokonaistoiminta-
kykyä ja erityisesti fyysistä 

toimintakykyä harjoittelun ja 
esiintymisten ohessa. Ketola 
on myös kehittänyt kiitettä-
västi soittokunnan poikkeus-
olojen tehtävää ja poikkeus-
olojen tehtävän käytännön 
prosessia.

Pääesikunta on jakanut vuo-
desta 1990 alkaen kenraali 
Jaakko Valtasen myöntämän 
Vuoden Sotilasmuusikko 
-palkinnon. Palkinto jaet-
tiin nyt 30. kertaa. Palkinto 
jaetaan suomalaisessa soti-
lasmusiikissa ansioituneel-
le henkilölle. Se voidaan 
myöntää samoin perustein 
myös varusmiehelle tai puo-
lustusvoimien ulkopuoliselle 
henkilölle. Palkinto käsittää 
Marsalkan hopeatorvesta 
valmistetun kiertopalkinnon, 
johon kiinnitetään palkinnon 
saajan nimilaatta ja henkilö-
kohtaisen hopeisen pienois-
mallin kiertopalkinnosta sekä 
1500 euron arvoisen stipen-
din.

Musiikkimajuri Juha Ketola valittiin
vuoden sotilasmuusikoksi
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Yhteistupakokeilu aloitetaan 
puolustusministeri (kesk) 
Antti Kaikkosen mukaan to-
dennäköisesti ensi keväänä 
Reserviupseerikoulusta. Myö-
hemmin kokeilu laajennetaan 
muutamaan isompaan Maa-
voimien joukko-osastoon. 
Naisia ja miehiä koskevista 
varusmiesten yhteistuvista 
on keskusteltu viime viikkoi-
na eri medioissa. Siinä, missä 
esimerkiksi Varusmiesliitto 
on voimakkaasti ajanut yh-
teistupia varuskuntiin, mm. 
Puolustusvaliokunnan vara-
puheenjohtaja, kansanedustaja 
(ps) Jari Ronkainen vastusti 
ajatusta voimakkaasti Hämeen 
Sanomien (14.10.2019) haas-
tattelussa.
Varusmiesliitto perustaa nä-
kemyksensä yhteistupien tar-
peellisuudesta mm. Tampe-
reen yliopiston tutkimukseen 
naisten kokemasta syrjinnäs-
tä asepalveluksessa (Naisten 
ja miesten vuorovaikutus ja 
osallisuus asepalveluksessa ta-
sa-arvon näkökulmasta, 2017). 
Liiton mukaan kokeilu pyrkisi 
osoittamaan, että yhteistuvat 
vaikuttaisivat positiivisesti va-
paaehtoista asepalvelusta suo-
rittavien naisten kokemukseen 
ryhmässä toimimisesta. Tutki-
muksen mukaan 41% naisista 
sekä 52% miehistä kannattaa 
yhteismajoitukseen siirtymistä 
kasarmiolosuhteissa. Muissa 
Pohjoismaissa yhteistuvat ovat 
osoittautuneet toimiviksi ja 
Suomessakin yhteismajoitus 
on ollut käytäntönä laivapal-
veluksessa sekä maastoharjoi-
tuksissa.
Yhteistupien tavoitteena on 
parantaa tiedonkulkua ja yh-
teisöllisyyttä. Naisten tupa 
sijaitsee yleensä muusta jou-
kosta erillään ja pahimmassa 
tapauksessa jopa eri raken-

nuksessa. Tämä vaikeuttaa 
armeijan normaalia päivit-
täistä toimintaa ja aiheuttaa 
turhaa stressiä niin palvelusta 
suorittaville naisille kuin va-
rusmiesjohtajille. Tämä myös 
korostaa naisten erityisyyttä ja 
näennäistä erityisasemaa in-
tissä. Harvassa on palveluksen 
suorittanut nainen, jota ei olisi 
vähintään kerran palveluksen 
aikana unohdettu noutaa mu-
kaan koulutukseen.

Puolustusministerillä on on-
neksi parempi kuva nuorista 
miehistä (Hämeen Sanomat 
25.10.). Hän on ymmärtänyt, 
että nuoret ajavat sukupuoles-
ta riippumatonta tasa-arvoa 
ja ymmärtää, että yhteistupa 
on yksi keino vastata tähän 
vaatimukseen. Sukupuoles-
ta riippumatonta majoitusta 
on jo nyt kokeiltu ja todettu 
toimiviksi tilanteissa, joissa 
nuoria ja vähemmän nuoria 
reserviläisiä on osallistunut 
maanpuolustustyöhön. Reser-
vin kertausharjoituksissa, MP-
K:n kursseilla ja esimerkiksi 
Suomen Reserviupseeriliiton 
nuortentoimikunnan työsken-
telypäivillä yhteismajoitus on 
koettu toimivaksi ratkaisuksi. 
Kaikki ovat olleet samalla vii-
valla, yhdessä reserviläisinä 
toiminnassa mukana riippu-
matta siitä mikä henkilön su-
kupuoleksi on määritelty.
Mikäli yhteistupia haluaa 
pohtia naisten (tai miesten) 
turvallisuusaspektista, yhteis-
majoitus on tehokkuuden ja 
ryhmähengen lisäksi lisännyt 
myös koettua turvallisuutta. 
Samassa majoituksessa oleva 
nainen otetaan mukaan ryh-
mään yhtenä kaverina ja täl-
löin “kaveria ei jätetä” ulottuu 
myös ryhmän naiseen. Ym-
pärillä kuorsaava miesjoukko 

toimii varmasti jarruna sille 
mahdolliselle yksilölle, joka ei 
ymmärrä naisen olevan paikal-
la yhdenvertaisena sotilaana. 
Muusta joukosta eristetyssä, 
mahdollisesti syrjässä olevassa 
naistentuvassa naiset ovat tur-
vattomammassa ympäristössä, 
kun ympärillä ei ole oman po-
rukan suojaa.
Mitä tulee kokemukseemme 
suurimmasta osasta ikäluok-
kaamme, ihmiset ovat päällisin 
puolin asiallisia yksilöitä. Höl-
möjä mahtuu aina joukkoon, 
oli kyseessä sitten pieni poruk-
ka tai armeija, jossa kaksi kol-
masosaa miesten ikäluokasta 
ja satoja naisia ympätään yh-
teen. Samojen ihmisten kanssa 
loput ikäluokastamme harras-
tavat, opiskelevat, työskentele-
vät ja elävät osana yhteiskun-
taa. Armeija on tähän vain yksi 
yhdessätekemisen areena lisää.
Jopa kansanedustaja Ronkai-
nen muisteli Hämeen Sano-
missa, että vapaa-aikaa vietet-
tiin lähinnä tupakavereiden 
kanssa. ”Ei siinä paljon naa-
purituvissa käyty.” Oman tu-
van henki elää edelleen osana 
suomalaisten asepalvelusko-
kemusta ja rakentaa vahvasti 
joukon yhteistä asevelimen-
taliteettia. On jo korkea aika 
ulottaa se jokaiseen asepalve-
lusta suorittavaan henkilöön.

RESERVIUPSEERI- 
LIITON NUORTEN  
TOIMIKUNTA

RUL:n nuorten toimikunta kannattaa  
yhteistupia yhdenvertaisuuden puolesta

TAMMIKUU
95 vuotta
18.1. Järvenranta Heikki. Lohja

90 vuotta
14.1. Yletyinen Teuvo, Kirkkonummi

85 vuotta
17.1. Lehtinen Voitto, Tuusula

80 vuotta
9.1. Uusipaavalniemi Pertti, Hyvinkää

75 vuotta
11.1. Lehtonen Pekka, Järvenpää
12.1. Helasranta Aimo, Vihti
18.1. Saarto Jorma, Honkajoki
25.1. Lindholm Runar, Tammisaari
25.1. Kostia Risto, Kerava

70 vuotta
7.1. Hämäläinen Eero, Hyvinkää
13.1. Hillberg Juha, Nurmijärvi
18.1. Hynnä Pertti, Punkalaidun
19.1. Raitanen Heikki, Mäntsälä
30.1. Höglund Ralf, Kirkkonummi

60 vuotta
6.1. Alenius Kyösti, Porvoo
12.1. Koljonen Jussi, Kaarina
13.1. Puukari Keijo, Järvenpää
17.1. Härkönen Jouki, Hyvinkää
20.1. Oksanen Ismo, Porvoo
20.1. Hämäläinen Ari, Pornainen
24.1. Kangasharju Pekka, Inkoo
26.1. Rautio Timo, Hyvinkää
30.1. Vuori Jari, Mäntsälä
31.1. Rantanen Pekka, Nurmijärvi

50 vuotta
2.1. Mönkkönen Visa, Vantaa
10.1. Pyssysalo Tino, Nokia
15.1. Karvinen Joel, Porvoo
15.1. Milvek Milka, Tuusula
17.1. Iikkola Jarkko, Helsinki

HELMIKUU
90 vuotta
27.2. Råman Sauli, Kirkkonummi

85 vuotta
5.2. Alanen Aarne, Kerava
13.2. Hänninen Pekka, Järvenpää
26.2. Sukula Jaakko, Tuusula

80 vuotta
4.2. Nieminen Kari, Nurmijärvi
4.2. Vänttinen Lauri, Kerava
10.2. Kuittinen Kyösti, Vihti
21.2. Isomaa Pentti, Inkoo
25.2. Korri Taisto, Lohja

75 vuotta
6.2. Seppä Niilo, Järvenpää
10.2. Wahlstén Veikko, Karkkila
17.2. Harju Timo, Hyvinkää
17.2. Mustalahti Mauri, Lohja
21.2. Harri Markus, Lohja
23.2. Ellonen Raimo, Inkoo
25.2. Sevon Pentti, Lohja
28.2. Saarinen Olli, Lohja

70 vuotta
13.2. Laine Kimmo, Nurmijärvi
17.2. Wallenius Timo, Järvenpää
19.2. Hyvärinen Paulus, Järvenpää
22.2. Österman Ken, Vihti
23.2. Ahola Jouko, Mäntsälä
28.2. Pulkkinen Heimo, Espoo

60 vuotta
1.2. Karjanmaa Asko, Porvoo
4.2. Javanainen Arto, Lohja
6.2. Karttunen Pauli, Mäntsälä
7.2. Raitavuo Jouni, Mäntsälä
11.2. Ailas Heikki, Järvenpää
15.2. Lostedt Börje, Kirkkonummi
20.2. Neffling Keijo, Hyvinkää
28.2. Kolehmainen Seppo, Vihti

50 vuotta
3.2. Ekberg Camilla, Kirkkonummi
4.2. Willberg Timo, Nurmijärvi
5.2. Jungell Juha-Petri, Lohja
6.2. Saariniemi Petri, Mäntsälä
8.2. Ylinen Marko, Porvoo
14.2. Soini Esa, Mäntsälä
14.2. Teräs Mauri, Hyvinkää
24.2. Tiihonen Kari, Järvenpää
26.2. Nygård Mikko, Kirkkonummi

MAALISKUU
90 vuotta
9.3. Elonsalo Raimo, Kirkkonummi

85 vuotta
4.3. Bredenberg Gurli, Raasepori

80 vuotta
4.3. Vaurio Jussi, Porvoo
5.3. Dahlström Tage, Tammisaari
8.3. Pekkanen Seppo, Kerava
13.3. Rauhamäki Heikki, Nurmijärvi
15.3. Tuovila Hannu, Nurmijärvi
19.3. Lindqvist Frank, Inkoo
27.3. Nordenswan Magnus, Porvoo

75 vuotta
1.3. Halonen Heikki, Hyvinkää
1.3. Kovalainen Juhani, Tuusula
3.3. Hätönen Pentti, Hyvinkää
9.3. Meilahti Juhani, Porvoo
11.3. Hacklin Paavo, Vihti
22.3. Ahonen Harry, Tuusula
22.3. Kaltio Kari, Helsinki

70 vuotta
9.3. Kolehmainen Seppo, Helsinki
14.3. Sokura Pekka, Nurmijärvi
17.3. Kumpulainen Kauko, Lohja
20.3. Sario Kyösti, Lohja
24.3. Metso Hannu, Lohja
25.3. Paasimaa Tapani, Helsinki

60 vuotta
1.3. Vahala Kari, Porvoo
5.3. Salonen Kyösti, Tuusula
5.3. Grönholm Christer, Espoo
10.3. Bolin Peter, Lohja
12.3. Aalto Juhani, Sipoo
14.3. Ijas Jouni, Vantaa
17.3. Heikkilä Pentti, Porvoo
21.3. Ahopelto Kari, Järvenpää
21.3. Strengell Jyrki, Järvenpää
22.3. Uusikari Tero, Nurmijärvi
24.3. Lahtinen Jukka, Kerava
26.3. Rantanen Tero, Järvenpää
26.3. Vepsäläinen Pekka, Loviisa
28.3. Vänttinen Mika, Askola
31.3. Päivärinta Pertti, Mäntsälä

50 vuotta
2.3. Erämaa Marko, Kerava
11.3. Oinonen Juha, Hyvinkää
13.3. Kankfelt Tim, Sipoo
14.3. Häikiö Mikko, Mäntsälä
15.3. Gustafsson Marcus, Espoo
15.3. Keurulainen Juha, Karkkila
20.3. Kämppi Tarmo, Mäntsälä
20.3. Passinen Mikko, Kerava

OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa aineistopäivää.

Merkkipäiviä

Suomen puolustuskyvyn yl-
läpitäminen edellyttää toimi-
vaa, kansallisesti hyväksyttyä 
ja riittävät sodan ajan joukot 
tuottavaa asevelvollisuusjär-
jestelmää. Koulutetun, laajan 
reservin avulla luomme us-
kottavan puolustuskyvyn ja 
ennaltaehkäisevän kynnyksen 
mahdollista voimankäyttöä 
vastaan. Reservin ansiosta ky-
kenemme tarvittaessa puolus-
tamaan koko maata.

Laajapohjainen parlamen-
taarinen komitea tulee sel-
vittämään yleisen asevel-
vollisuuden kehittämistä ja 
maanpuolustusvelvoitteen 
täyttymistä. Näen hyvänä, että 
asevelvollisuuden kehittämis-
tarpeita ja  mahdollisuuksia 
tarkastellaan laaja-alaisesti ja 
kattavasti sekä yhteiskunnan 
että yksilön kannalta.
 Puolustusvoimien vastuul-
la on omalta osaltaan pitää 
asevelvollisuusjärjestelmä 
ajantasaisena. Puolustus-
voimat uudistaa parhaillaan 
varusmiesten koulutusjär-
jestelmää, lisää reservin ker-
tausharjoituksia sekä parantaa 
reserviläisten mahdollisuuk-
sia osallistua vapaaehtoiseen 
koulutukseen.

Tärkein varusmieskoulutuk-
seen kohdistuva kehitystyö 
tehdään Koulutus 2020  ohjel-
massa, joka on parhaillaan ko-
keiluvaiheessa. Uudistamme 
opetusmenetelmiä ja koulu-
tusrakenteita, hyödynnämme 
uutta teknologiaa sekä kehi-
tämme varusmiesten kuntoa 
ja kestävyyttä. Tavoitteena on, 
että tulevaisuudessakin mah-
dollisimman moni nuori suo-
rittaa varusmiespalveluksen 
laadukkaassa, motivoivassa 
koulutuksessa, joka vastaa toi-
mintaympäristön vaatimuksia 
sekä nuorten omia odotuksia.
Reservin kertausharjoituksilla 
varmistetaan poikkeusolojen 
joukkojen osaaminen. Ker-
tausharjoitusten määrää lisä-
tään siten, että ensi vuonna 
koulutamme yli 19 000 reser-
viläistä. Harjoituksissa pa-
nostamme muun muassa pai-

kallisjoukkojen koulutukseen. 
Järjestämme säännöllisesti eri 
puolilla Suomea paikallispuo-
lustusharjoituksia, joista vii-
meisimmät on toteutettu juuri 
tässä kuussa. Sotilaallisten toi-
mien lisäksi näissä harjoituk-
sissa kehitetään viranomaisyh-
teistoimintaa.

Varusmieskoulutuksen ja re-
servin kertausharjoitusten 
lisäksi kehitämme vapaaeh-
toista maanpuolustusta. Vuo-
denvaihteessa voimaantulevan 
lain perusteella vapaaehtoinen 
sotilaallinen koulutus siirtyy 
Puolustusvoimien vastuulle. 
Samalla reserviläisten rooli 
korostuu koulutuksen suun-
nittelussa ja toimeenpanossa. 

Uudistuksessa vapaaehtoisille 
reserviläisille tarjotaan aiem-
paa parempi mahdollisuus 
kerrata ja syventää nousujoh-
teisesti sotilaan taitoja sekä 
hankkia osaamista, joka tukee 
Puolustusvoimien poikkeuso-
lojen tehtäviä. Vapaaehtoisten 
harjoitusten määrä kasvaa ensi 
vuonna 12 000 reserviläiseen 
tämän vuoden 4000 reservi-
läisestä.

Kehitämme sähköistä asiointia 
siten, että asevelvolliset voivat 
olla eri päätelaitteilla yhtey-
dessä aluetoimistoon. Tämä 
tarkoittaa sitä, että reservi-
läiset voivat tulevaisuudessa 
täydentää omat tietonsa ja 
ilmoittaa halukkuutensa Puo-

lustusvoimien koulutukseen 
ja tehtäviin. Sillä tavoin pys-
tymme integroimaan henkilön 
halukkuuden ja osaamisen 
poikkeusolojen tarpeisiin.

Euroopan unionin puheen-
johtajamaana Suomi tukee 
EU:n puolustusyhteistyön 
etenemistä sekä EU:n vahvis-
tamista turvallisuusyhteisönä. 
Euroopassa Nato keskittyy 
kollektiiviseen sotilaalliseen 
puolustukseen ja EU jäsen-
maidensa kokonaisturvallisuu-
teen. Konkreettisia esimerk-
kejä EU:n kasvavasta roolista 
ovat muun muassa rajaviran-
omaisten ja poliisin yhteistyön 
tehostuminen. Lisäksi EU 
investoi tulevaisuuteen tuke-
malla Euroopan lähialueiden 
kehitystä.

Sotilaallisesta näkökulmasta 
EU:n puolustusyhteistyössä on 
ensisijaisesti kyse kansallisten 
suorituskykyjen kehittämises-
tä yhdessä muiden EU-maiden 
kanssa. Yksittäisiin yhteisiin 
hankkeisiin osallistuvat ne 
maat, joita kyseinen hanke 
palvelee. Tavoitteena on par-
haan saatavissa olevan ratkai-
sun hankkiminen mahdolli-
simman kustannustehokkaasti.
Uudet teknologiat ja erityises-
ti digitalisaation ja tekoälyn 
lisääntyvät sovellukset mul-
listavat ja haastavat puolus-
tushallintoja kautta maailman 
kehittämään osaamistaan ja 
toimintojaan. Euroopan on 
pysyttävä mukana teknologian 
kehityksessä ja hyödynnettä-
vä sen tuomat mahdollisuudet 
sotilaallisten suorituskykyjen 
kehittämisessä. EU-puheen-
johtajamaana Suomi on vienyt 
asiaa eteenpäin ja julkaissut ai-
hetta koskevan ajatuspaperin. 
Sen tarkoituksena on käynnis-
tää keskustelua digitalisaation 
ja tekoälyn vaikutuksista ja 
mahdollisuuksista sekä löytää 
kehittämiseen liittyviä yhteis-
työmahdollisuuksia.

Mitä konkreettista hyötyä 
EU:n sotilaallisesta yhteis-
työstä on materiaalihankkei-
den lisäksi? Yksi esimerkki 

eurooppalaista turvallisuutta 
vahvistavasta yhteistyöstä on 
Military Mobility -hanke, jon-
ka avulla joukkojen ja kalus-
ton liikkuvuutta parannetaan 
Euroopan alueella. Kyse on 
EU-hankkeesta, jossa jäsen-
maiden tiestöä, lentokenttiä 
ja satamia korjataan ja täy-
dennetään yhteisten kriteerien 
perusteella. Parannettu infra-
struktuuri vahvistaa puolus-
tuskykyä ja tuottaa parempaa 
turvaa EU-kansalaisille.
Toisena esimerkkinä on Eu-
roopan komission rahoitus 
puolustusteollisuuden kilpai-
lukyvyn ja innovaatioiden 
lisäämiseksi. Tavoitetilassa 
EU-maiden puolustusteolli-
suus säilyy kilpailukykyisenä 
ja jäsenmaat investoivat entis-
tä tehokkaammin yhteistyössä 
puolustusteollisuuteen. Lop-
puasetelmassa käytettävien 
asejärjestelmien ja kaluston 
yhteensopivuus on varmem-
paa ja yhteistoimintakyky pa-
rempaa jäsenmaiden välillä.

EU-puolustusyhteistyöllä ta-
voitellaan myös EU:n kriisin-
hallintakyvyn kehittämistä. 
EU:n kriisinhallintaoperaati-
oiden tavoitteena on lisätä va-
kautta Euroopan lähialueella. 
Tällä hetkellä Suomi on mu-
kana Välimerellä toimeenpan-
tavassa Operaatio SOPHIAssa 
sekä Malin ja Somalian koulu-
tusoperaatioissa. Lisäksi Suo-
mi on osallistunut EU:n tais-
teluosastoihin vuodesta 2006 
alkaen. Kriisinhallintaoperaa-
tiot edellyttävät yhä enemmän 
muutakin kuin sotilaallista 
kriisinhallintaa. Juuri tällaisiin 
operaatioihin EU:lla on osaa-
mista ja voimavaroja.

Kokonaisuudessaan EU:n tii-
vistyvä puolustusyhteistyö 
yhdistää ja sitouttaa EU-val-
tioita toistensa auttamiseen 
myös kriisitilanteessa. Vahva 
Eurooppa vahvistaa Suomen 
turvallisuutta, ja toisaalta Suo-
men vahva kansallinen puo-
lustuskyky ja viranomaisten 
kiinteä yhteistyö edesauttavat 
EU:n turvallisuutta.

Toimintaympäristön muutos 
on osoittanut, että Euroopan 
maat ovat haavoittuvia hybri-
disodankäynnin tilanteissa. 
Siten länsimaiden kriisinsie-
tokyky on yhä tärkeämpää. 
Suomella on ainutlaatuinen 
kokonaisturvallisuuden malli, 
joka on käytännönläheinen ja 
toimiva ratkaisu yhä moniulot-
teisimpia uhkia vastaan. Ko-
konaisturvallisuusmallimme 
on eräänlainen Suomen tarpei-
siin räätälöity hybridipuolus-
tusmalli.

Vaikka kokonaisturvallisuus-
konseptimme on toimiva, 
myös sitä on kehitettävä ajas-
sa eläen. Kokonaisuus, jossa 
on vielä pohtimista, on viran-
omaisten yhteinen toiminta-
valmius vastata laaja-alaiseen 
häiriö- tai kriisitilanteeseen, 
jossa kaikki viranomaiset on 
sidottu omiin tehtäviinsä. Täl-
laisessa laaja-alaisessa ”hybri-
dipuolustus”-tilanteessa eri 
viranomaisten yhteistä suun-
nittelua ja tehtävien toimeen-
panoa on vielä mahdollista 
kehittää.

Seuraavien viikkojen aika-
na valtakunnan kärkiosaajat 
luennoivat teille yhteiskun-
nan turvallisuuteen liittyvistä 
ilmiöistä sekä suomalaisen 
yhteiskunnan varautumises-
ta erityyppisiin uhkiin. Otta-
kaa kurssista kaikki hyöty irti 
haastamalla rohkeasti alusta-
jia, tutustumalla muihin kurs-
silaisiin sekä tuomalla oma 
asiantuntemuksenne myös 
muiden käyttöön. Uskon, että 
kurssi vahvistaa luottamustan-
ne yhteistyön voimaan yhteis-
kunnan turvallisuuden raken-
tamisessa.

 

Puolustusvoimain komentajan puhe XIX Maanpuolustuskurssin avajaisissa
”Vahva Eurooppa vahvistaa Suomen turvallisuutta”

Suomen Rauhan-
turvaajaliitto, Maan-
p u o l u s t u s k o u l u -
tusyhdistys MPK ja 
Kriisinhallintakeskus 
(CMC Finland) ovat 
YK:n päivänä 24.10. 
sopineet yhteisen 
kriisinhallinnan kou-
lutusohjelman kehit-
tämisestä vapaaeh-
toisille.
KRIHA-koulutusohjelman 
tavoitteena on parantaa krii-
sinhallinnan osaamista tar-
joamalla kriisinhallinnasta 
kiinnostuneille vapaaehtois-
toimijoille mahdollisuus nou-
sujohteiseen koulutukseen. 
Samalla parannetaan kriisin-
hallintaan liittyvää koulutuk-
sellista resursointia. Koulutus-
ohjelman tarvevaatimuksia on 

kartoitettu yhteistyössä Puo-
lustusvoimien ja Kriisinhallin-
takeskuksen kanssa.

Koulutusohjelman käynnistä-
misessä aloitteellisena toimi-
nut Suomen Rauhanturvaa-
jaliton puheenjohtaja Mauri 
Koskela kuvailee käynnistettä-
vän ohjelman hyötyjä:

— Rauhanturvaajaliitolle oh-
jelma on hyvä väylä oman 
kouluttajaosaamisemme nou-
sujohteiseen kehittämiseen. 
Ajatuksemme on, että ohjelma 
mahdollistaa valtakunnalli-
sesti paremman resurssisuun-
nittelun sekä tukee osaltaan 
Puolustusvoimia ja Kriisinhal-
lintakeskusta kriisinhallinta-
tehtävien rekrytoinnissa, Kos-
kela toteaa.

Koulutusohjelman ensim-
mäinen suurempi harjoitus-
kokonaisuus KRIHA 2020 

toteutetaan toukokuussa kan-
sainvälisen rauhanturvaajapäi-
vän läheisyydessä Helsingis-
sä. Harjoitukseen kuuluu mm. 
Kriisinhallinta tutuksi -koulu-
tusta sekä Naisten rekrytointi-

seminaari.

— Koulutusohjelman tavoit-
teena on myös parantaa poik-
kihallinnollisesti kriisinhallin-
nan osaamista, jonka kautta 

vahvistamme entisestään 
suomalaisten hyvää ja osaa-
vaa mainetta kriisinhallinnan 
ammattilaisina maailmalla, 
MPK:n toiminnanjohtaja Pert-
ti Laatikainen kuvailee.

— Yhteistyö tukee hyvin ko-
konaisvaltaisen kriisinhallin-
nan kansallista ohjelmaa, sum-
maa Kriisinhallintakeskuksen 
johtaja Kirsi Henriksson.

Kurssikokonaisuuksia 
MPK:n alaisuudessa
Koulutusohjelma mahdollis-
taa kriisinhallintaan liittyvien 
parhaiden käytäntöjen valta-
kunnallisen levittämisen sekä 
vapaaehtoiskouluttajien osaa-
misen kehittämisen keskite-
tysti. Koulutusohjelma sisältää 
kurssikokonaisuuksia, jotka 
on suunnattu eri kohderyhmi-
lle. Näitä ovat:

Kriisinhallinta tutuksi 
-koulutuskokonaisuus
*Gender-koulutuskokonaisuus
*Vertaistuen koulutuskokonai-
suus
*Siviilikriisinhallinnan koko-
naisuus
*Seminaarit
*Kouluttajakoulutus
*Harjoitustoiminta

Koulutusohjelman kurssit to-
teutetaan pääosin MPK:n kou-
lutuksina. 
Tuleva kurssitoiminta perus-
tuu 1.1.2020 voimaan tulevaan 
Lakiin vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta.

Lisätietoja
Asiasta antaa lisätietoja Rau-
hanturvaajaliiton puheenjoh-
taja Mauri Koskela, puh. 050 
575 6956.

UUSI KRIISINHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA VAPAAEHTOISILLE

Jussi Niinistö on va-
littu Vuoden Reservi-
läiseksi. Nimityksen 
teki Reserviläisliitto 
Turun liittokokouk-
sessa lauantaina. 
Filosofian tohtori, 
dosentti ja reservin 
yliluutnantti Niinistö 
on Helsingin Reservi-
läiset ry:n jäsen.
– Koen nimityksen tunnustuk-
sena siitä, että jotain on tullut 
tehtyä oikein. Välillä on tullut 
politiikassa rymisteltyä, mutta 
kuitenkin aina maanpuolus-
tuksen hyväksi, Niinistö sanoo.

Edellisen hallituksen puolus-
tusministeri Niinistö antaa 
kiitosta nykyisellekin hallituk-
selle siitä, että maanpuolustuk-
sesta huolehditaan.

– Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen resurssit kasvavat kuten 
edellisen hallituksen aikana oli 
suunniteltu, eikä yleensäkään 
aiempaa puolustuspoliittista 
linjaa ole lähdetty keikutta-

maan. On hyvä, että hallitus 
myös lisää kertausharjoituksia. 
Tätä varten tarvitaan kuiten-
kin lisää kantahenkilökuntaa – 
unohtamatta Puolustusvoimi-
en lisääntyneitä kansainvälisiä 
tehtäviä.

Puolustusministerin tehtävien 
lisäksi Reserviläisliitto nos-
ti Niinistön ansioiksi muun 

muassa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen ja sotahistorialli-
sen perinnetyön luottamustoi-
mia kuten Maanpuolustuksen 
kannatussäätiön puheenjohta-
juus vuosina 2015–2019. Liitto 
katsoo vapaaehtoista maan-
puolustusta kehitetyn Niinis-
tön ministerikaudella merkit-
tävällä tavalla, joka vaikuttaa 
pitkälle tulevaisuuteen.

Jussi Niinistöstä  vuoden
2019 Reserviläinen

Kriisinhallinnan koulutusohjelman luovutustilaisuudessa Mauri Koskela, 
Kirsi Henriksson ja Pertti Laatikainen

Jussi Niinistö on valittu Vuoden Reserviläiseksi. ( KUVA: Paavo Airio / 
Reserviläisliitto) 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali Timo Kivinen
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Sisäministeriöllä ja sen alai-
silla viranomaisilla – polii-
silla, pelastuksella, rajalla ja 
maahanmuuttohallinnolla – on 
tärkeät tehtävänsä yhteiskun-
tamme turvallisuudessa. On 
paljon tilanteita, joissa ha-
luamme, että riippumattomat, 
laajaa luottamusta nauttivat ja 
ammattikoulutetut sekä asian-
mukaisesti varustetut viran-
omaiset ovat pääosassa. On 
kuitenkin päivänselvää, että 
useimpien monimutkaisen ja 
verkottuneen yhteiskuntamme 
turvallisuushaasteiden ratkai-
seminen pelkästään näiden toi-
mialojen sisältä on vähintään 
vaikeaa, jos ei mahdotonta.

Suomi on pieni maa. Sen vuok-
si on tärkeää ja jopa välttämä-
töntä, että käytämme kaikkia 
olemassa olevia voimavaroja 
turvallisuuden tekemiseen. 
Nurkkakuntaisuuteen tai kiel-
teiseen kilvoitteluun meillä ei 
ole varaa. Turvallisuus ei enää 
ole pienen ammattilaiskentän 
salatiedettä vaan jotain, mitä 
me tavalla tai toisella kaikki 
teemme ja johon meillä kaikil-
la on selkeä suhde.

Kysymys ”mikä meitä uhkaa” 
herättää kuulijassa väistämättä 
jonkinlaisen mielleyhtymän 
siitä, keitä ”me” olemme. Joil-
lekin se tarkoittaa kaikkia Suo-
messa asuvia, toiselle Suomen 
kansalaisia ja kolmannelle 
omaa, hänen itsensä määritte-
lemää viiteryhmää. Menemät-
tä siihen, mikä näistä olisi 
oikeampi tulkinta kuin muut, 
totean, että se, mitä päätämme 
sillä ymmärtää vaikuttaa aivan 

keskeisesti vastaukseen.

Turvallisuudesta puhuttaes-
sa olemme nimittäin tottu-
neet siihen, että se on jaettu 
ominaisuus, joka on kaikille 
sama. Turvallisuuden tiettyjen 
ulottuvuuksien osalta tämä pi-
tääkin paikkansa. Esimerkiksi 
sotilaallisesta turvallisuudesta 
puhuttaessa pystyy suuri osa 
meistä näkemään johonkin 
Suomen alueelle kohdistuvan 
aseellisen hyökkäyksen tur-
vallisuusuhkana meille kaikil-
le.

Sisäisestä turvallisuudesta pu-
huttaessa tilanne on kuitenkin 
eri. Sisäisen turvallisuus on 
sitä, että ihmiset voivat naut-
tia oikeuksistaan ja vapauk-
sistaan ilman rikollisuudesta, 
häiriöistä ja onnettomuuksista 
johtuvaa pelkoa tai turvatto-
muutta. Se, millaista pelkoa 
ja turvattomuutta rikollisuus, 

häiriöt ja onnettomuudet meis-
sä aiheuttavat, on vuorostaan 
hyvin riippuvainen siitä, keitä 
me olemme.

Olemme asiaa mittaavissa 
keskeisimmissä tutkimuksis-
sa viiden kärkimaan joukossa 
ja keskiarvollisesti parhaiten 
sijoittunut Pohjoismaa. Myös 
ajallisessa tarkastelussa on 
turvallisuutemme parantunut 
merkittävästi. Esimerkiksi 
henkirikoksen uhriksi jou-
tumisen todennäköisyys oli 
1980-luvulla yli kaksinker-
tainen nykypäivään verrattu-
na. Tieliikenteissä vuosittain 
kuolleiden määrä on laskenut 
2000-luvun alusta lähes puo-
leen.
Tilastojen ongelma on se, 
että ne mittaavat yleensä ko-
konaismääriä tai keskiarvoja. 
Kuten totesin, ei turvallisuus 
kuitenkaan jakaudu tasaisesti 
kaikille vaan eri ihmisten ja 

väestöryhmien välillä on Suo-
messa suuriakin eroja sen vä-
lillä, miten usein ja millaisista 
turvallisuusongelmista he kär-
sivät. Muun muassa ikämme, 
sukupuolemme, alkuperäm-
me, äidinkielemme, asuin-
paikkamme ja koulutustasom-
me vaikuttavat merkittävästi 
tähän. Annan tästä muutamia 
esimerkkejä.
Tutkimusten mukaan noin 
kuusi prosenttia aikuisväestös-
tä joutuu vuosittain läimäisyn 
tai sitä vakavamman fyysisen 
väkivallan kohteeksi kerran 
tai useammin vuosittain. Pi-
demmällä aikavälillä noin 
kymmenesosa väestöstä kokee 
yli kaksi kolmasosaa kaikesta 
väkivallasta. Puolet tästä ryh-
mästä on päihteiden käyttöön 
tai rikolliseen alakulttuuriin 
ajautuneita heikossa yhteis-
kunnallisessa asemassa ole-
via nuoria miehiä. Väkivallan 
tekeminen ja kokeminen on 
muutoinkin yleisintä nuorissa 
ikäryhmissä. Nuorten ryhmän 
sisällä on vielä suuria eroja. 
Esimerkiksi maahanmuuttaja-
taustaiset, vammaiset ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvat 
nuoret kokevat muita nuoria 
enemmän väkivaltaa ja sen uh-
kaa. Tämä ilmiö eli ongelmien 
kasautuminen eri ominaisuuk-
sien perusteella on tyypillistä 
myös muille osa-alueille kuin 
väkivallalle.

Toinen puoli väkivaltaa usein 
kokevien ryhmästä on lähi-
suhteessa väkivaltaa kokevia 
naisia. Suomessa parisuhtees-
sa olleista yli 15-vuotiaista 
naisista lähes joka kolmas on 
kokenut nykyisen tai entisen 

kumppanin käyttämää fyysistä 
väkivaltaa. Yksikin on liikaa 
ja joka kolmas on aivan liikaa.

Onnettomuuksissa ovat yli-
edustettuina työikäiset mie-
het. Noin 80 % työikäisistä 
tapaturmissa kuolleista on 
miehiä. Viharikokset kohdis-
tuvat korostetusti etnisiin ja 
uskonnollisiin vähemmistöi-
hin ja harvaan asutun seudun 
turvallisuusuhkat ovat varsin 
erilaiset kuin kasvukeskusten 
taajamissa.
 Nykytilanteemme, jossa tois-
tuvien arjen turvallisuusuh-
kien määrä on edelleen las-
kussa, lisää haastetta. Mikäli 
emme tunnista, että arjen tur-
vallisuusongelmat eivät vielä 
ole hävinneet vaan kasautuvat 
marginaaleihin, on vaarana, 
että jätämme ne hoitamatta. 
”Poissa silmistä – poissa mie-
lestä” ei saa turvallisuuden 
osalta muuttua todeksi. Se, että 
ongelmat kasautuvat, edellyt-
tää meiltä erilaista työotetta. 
Kun asetamme tavoitteita ar-
jen turvallisuuden parantami-
seksi, meidän täytyy samalla 
tunnistaa, kenen turvallisuu-
desta ennen kaikkea puhum-
me. Yleisellä, koko väestöön 
kohdistuvalla turvallisuustyöl-
lä on luonnollisesti edelleen 
sijansa, mutta yhä eneneväs-
sä määrin meidän – niin vi-
ranomaisten kuin muidenkin 
toimijoiden – täytyy osata 
suunnitella toimintamme niin, 
että se tavoittaa juuri ne osat 
väestöstä, joissa ongelmat il-
menevät, ja sellaisella tavalla, 
että sillä on aitoa vaikutusta. 
Esimerkiksi rikosilmoituksen 
tekeminen omaisuusrikoksesta 

on aivan eri asia taloudelli-
sesti hyvin toimeen tulevalle 
ja koulutetulle suomenkieli-
selle kuin Suomeen hiljattain 
muuttaneelle ulkomaalaiselle 
henkilölle.
Erityisen haasteellisia ovat 
ne uudet uhkat, jotka eivät 
näy arjessa. Meille ihmisille 
on luontaista, että reagoimme 
asioihin, joita koemme konk-
reettisesti. Näin ollen sellaiset 
riskit, jotka kehittyvät hitaasti, 
tai joiden vaikutuksia emme 
näe ennen kuin on liian myö-
häistä, ovat erityisen petolli-
sia. Energianjakelun häiriöt, 
väestöryhmien välillä kasva-
vat jännitteet tai nopeat muu-
tokset maailmanpolitiikassa 
ovat kaikki ilmiöitä, joihin 
meidän tulee varautua. Maa-
ilman pienennyttyä on myös 
tärkeää, että tätä varautumista 
tehdään kaikilla tasoilla. Enää 
ei riitä, että esimerkiksi vain 
viranomaiset tai valtioneu-
vosto keskittyvät tiettyihin 
asioihin – tulivuoren purkau-
tuminen Islannissa tai aseelli-
sen konfliktin uusi vaihe Lä-
hi-Idässä näkyy yhä useammin 
ja todennäköisemmin kaikkien 
kyliemme ja pitäjiemme arjes-
sa.

Suurin ja merkittävin hitaasti 
kehittyvä uhka on tietenkin 
ilmastonmuutos. Vaikka sen 
vähentämiseen tähtäävää po-
litiikkaa sekä ennakointia ja 
varautumista onneksi tehdään 
jo varsin laajasti, on todennä-
köistä, että emme vielä täysin 
ymmärrä, mitä kaikkia vaiku-
tuksia sillä on turvallisuudelle 
niin globaalisti, kansallisesti 
kuin paikallisesti.

Mikä meitä uhkaa? Sisäministerin Maria Ohisalon puheenvuoro  Naisten Valmiusliiton turvallisuusseminaarissa 
”Erityisen haasteellisia ovat ne uudet uhkat, 
jotka eivät näy arjessa”

NASTA-harjoitukset 
ovat valtakunnallisia 
naisille kohdennettu-
ja valmiusharjoituk-
sia, jotka järjestetään 
vapaaehtoisten nais-
ten voimin. Osallis-
tuminen ei edellytä 
aikaisempaa kurssi-
kokemusta, ennakko-
tietoja tai -taitoja va-
litun kurssin aiheesta 
tai minkään järjestön 
jäsenyyttä. Koulutus 
on luonteeltaan kai-
kille naisille soveltu-
vaa peruskoulutusta.
Savotar 2020 -harjoitus järjes-
tetään 24.–26.4.2020 Karjalan 
Prikaatissa, Vekaranjärvellä, 
Kouvolassa.

NASTA-harjoituksen yleiset 
tavoitteet
*Antaa osallistujille arjen tur-
vallisuusvalmiuksia sekä va-
rautumistaitoja
*Harjoituttaa naisia toimi-
maan johto-, organisointi-, 
huolto- ja kouluttajatehtävissä

Kurssit
Harjoitus koostuu kymmenes-
tä kurssista, joista osallistuja 
valitsee yhden. Lisäksi on or-

ganisaatiolle tarkoitettu Johda-
NASTA III -kurssi. Harjoituk-
seen osallistuminen edellyttää 
normaalia terveyttä ja kuntoa 
sekä maastossa yöpyviltä sään-
kestävyyttä. 

*Arjen turvallisuus
*Etsintä (Vapepa)
*Hätämajoitus (jatkotason 
kurssi)
*Lapsen kohtaaminen kriiseis-
sä

*Lääkintä (jatkotason kurssi)
*Makean toiminnan joukot tu-
tuksi
*Myrskyn silmässä (jatkotason 
kurssi)
*Selviytyminen maastossa 

(jatkotason kurssi)
*Toiminta väkivaltaisessa 
ääritilanteessa
*Viestintä
*JohdaNASTA III (johdon 
kurssi)

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen harjoi-
tukseen on 5.-6. helmikuuta 
2020.

Ilmoittautumista varten 
tulee olla rekisteröitynä 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) järjestel-
mään. Mikäli et ole vielä 
rekisteröitynyt, kannattaa se 
tehdä hyvissä ajoin ennen 
ilmoittautumisajankohtaa.
Rekisteröityminen onnis-
tuu MPK:n sivuilla osoit-
teessa www.mpk.fi. Sivun 
oikeasta yläkulmasta vali-
taan ”KIRJAUDU” ja sen 
jälkeen avautuvalta sivulta 
vasemmasta laidasta ”Luo 
tunnukset >>”.

Vasta rekisteröitymisen jäl-
keen on mahdollista ilmoit-
tautua Savotar 2020 -harjoi-
tuksen kurssille. Ilmoittautua 
voi vain yhdelle kurssille. 

Omilla tunnuksilla ei voi il-
moittaa muita osallistujia.
Jokainen ilmoittautuja saa 
vahvistuksen, että ilmoittautu-
minen on tullut perille, mutta 

tämä ei tarkoita, että ilmoittau-
tuja on vielä hyväksytty kurs-
sille. Ilmoittautuja saa sähkö-
postiin erillisen viestin, mikäli 
on tullut hyväksytyksi. Suures-
ta ilmoittautumismäärästä joh-
tuen viesti hyväksymisestä, tai 
siitä että on jonossa, voi saapua 
viiveellä.
Kurssi varustetaan Puolustus-
voimien varusteilla ja ilmoit-
tautumisen yhteydessä sinun 
tulee vastata niiden kokoon 
liittyviin kysymyksiin, joten 
kannattaa jo etukäteen tutustua 
varusteiden kokotaulukkoon.

Osallistumismaksu (75 euroa) 
sisältää:

*opetuksen ja opetusmateriaa-
lin
*muonituksen
*majoituksen kasarmin tuvissa 
ja/tai teltoissa
varusteet
*Osallistumismaksu lähetetään 
sähköpostitse tai e-kirjeenä 
käytössä olevista yhteystie-
doista riippuen kolme viikkoa 
ennen harjoitusta.

Kapteeni Pasi Jalkanen on 
tutkinut kansalaisen suhdetta 
maanpuolustukseen. Jo kä-
site maanpuolustustahto on 
haastava, sillä se on hyvin 
moniarvoinen. -tahoinen ja 
-ulotteinen. Puhutaanko aseel-
lisesta maanpuolustustahdosta 
vai kokonaismaanpuolustuk-
sesta eli kokonaisturvalli-
suudesta? Siitä mitä Naisten 
Valmiusliittokin koulutustensa 
avulla edistää, kansalaisten 
turvallisuus- ja varautumis-
taitojen ja sitä kautta koko 
yhteiskunnan resilienssin 
vahvistumista? Ja puhutaanko 
yleisestä vai henkilökohtai-
sesta maanpuolustustahdosta. 
”Pitäisikö suomalaisten puo-
lustautua” versus ”olisin itse 
valmis osallistumaan”?

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan (MTS) 
haastattelututkimuksessa sel-
vitetetään vuosittain kansalais-
ten mielipiteitä Suomen ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikasta. Laajasta tutkimukses-
ta uutisoidaan yleensä Maan-
puolustustahto -kysymys, eli 
” jos Suomeen hyökätään, niin 
suomalaisten on puolustaudut-
tava aseellisesti kaikissa tilan-
teissa, vaikka tulos näyttäisi 
epävarmalta”. Tulokset ovat 
laskusuuntaiset. Kun vuonna 
2017 72% vastasi edellä mai-
nittuun kysymykseen kyllä, 
vuonna 2018 vastaava luku 
oli 66%. Sen sijaan, jos kysy-

tään henkilökohtaisesta val-
miudesta, on tilanne toinen. 
Kysymykseen, ”jos Suomeen 
hyökätään, niin olisitteko itse 
valmis osallistumaan maan-
puolustuksen eri tehtäviin 
kykyjenne ja taitojenne mu-
kaan”, vastaa myöntävästi 
84 prosenttia (87% v. 2017), 
miehistä 89 (90%) ja naisista 
80 prosenttia (84%). Henkilö-
kohtainen maanpuolustustahto 
on vahva ja pysynyt vuodesta 
toiseen suurinpiirtein samois-
sa lukemissa.

Maanpuolustustahtoa tarkas-
tellaan usein asteikolla kor-
kea – matala ja joka on joko 
asenne tai motiivi toiminnalle. 
Kapteeni Pasi Jalkasen tutki-
muksen käsite maanpuolustus-
suhde voi olla sekä motivaato 
että asenne ja sitä voidaan 
muutoinkin tarkastella moni-
puolisemmin. Se esimerkiksi 
voi olla yhtä aikaa sekä jotain 
aktiivinen-passiivinen-astei-
kolla että negatiivinen-po-
sitiivinen-asteikolla. Maan-

puolustussuhdetta kuvataan 
kansalaisen erilaisina asemoi-
tumisina maanpuolustukseen. 
Asema pitää sisällään hänen 
asenteensa, luottamuksensa, 
toimijuutensa ja osaamisen-
sa. Asemoitumiseen vaikuttaa 
taustalla olevat yksilölliset 
tekijät.

Tutkimalla kansalaisen suh-
tautumista maanpuolustuk-
seen maanpuolustussuhteen 
käsitteen avulla Jalkanen 
tavoittelee maanpuolustusil-

miön moniulotteisempaa kä-
sittelyä, verrattuna yleisesti 
käytettyihin maanpuolustus-
tahdon määritelmiin. Samalla 
Jalkanen tutki kansalaisten 
suhtautumista hyvinvointi-
valtioon, sen rakenteisiin ja 
yhteiskuntaan yleisesti.

Osana Jalkasen tutkimusta 
on toteutettu kansalaiskyse-
ly, jossa oli 1667 vastaajaa. 
18-74-vuotiaille suomalaisil-
le kohdistetun kyselyn vas-
tauksia on peilattu neljään 
ulottuvuuteen, jotka ovat 
asenne maanpuolustusta 
kohtaan, luottamus suori-
tuskykyyn ja puolustuspoli-
tiikkaan, toimijuus eli oma 
rooli maanpuolustuksessa ja 
osaaminen eli maanpuolus-
tukselliset tiedot ja taidot. 
Tutkimusaineisto on kerätty 
joulukuun 2018 aikana.

Löytyy kolme selkeästi eri-
laista ryhmää; negatiiviset, 

neutraalit ja positiiviset. Ryh-
mät eroavat asenteiltaan (asen-
ne aseelliseen varautumiseen, 
velvollisuuteen ja asevelvol-
lisuuteen sekä asenne puolus-
tuksen resursseihin ja henki-
lökohtaiseen osallisuuteen) ja 
luottamukseltaan (luottamus 
puolustus-, ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan hoitoon).

Väittämä ”Vahvalla kansal-
lisella identiteetillä on mer-
kitystä nykypäivänä” erotti 

ryhmiä hyvin voimakkaasti 
ja väittämä ”Kansalaisten eri-
arvoistuminen on todellinen 
uhka suomalaisten maanpuo-
lustustahdolle” oli ainoa, josta 
ryhmät olivat samaa mieltä.

Johtopäätöksenä voidaan mm. 
todeta, että yksilöiden suhtau-
tumiseen maanpuolustukseen 
ei vaikuta suuresti heidän 
taustatekijänsä. Maanpuolus-
tusryhmät leikkaavat kaikki 
yhteiskuntaryhmät, asenteiden 
taustalla vaikuttavat enemmän 
kansalaisuuskäsitykset, arvo-
maailmat ja ideologiat. Eri-
laiseen suhtautumiseen maan-
puolustukseen voi vaikuttaa 
erilaiset käsitykset uhkista. 
Ryhmän negatiiviset -edus-
taja on huolissaan puhtaasta 
luonnosta ja ympäristöstä, ei 
väkivallasta tai terrorismista, 
eikä ollenkaan sotilaallisista 
uhkista. Negatiivisille kan-
sallinen identiteetti on joko 
negatiivinen tai vähemmän 
merkityksellinen asia kansa-
laisuudessa kun taas positii-
visten arvomaailmassa kan-
sallisella identiteetillä on suuri 
merkitys, yhteiskunta koetaan 
puolustamisen arvoisena ja 
kansalaisuuteen kuuluu vasta-
vuoroisuusodotuksen mukai-
sesti velvollisuus osallistua 
Suomen ja suomalaisuuden 
puolustamiseen.
 ( Lähde: NVL ) 

Savotar 2020 -harjoitus huhtikuussa Vekaranjärvellä

Naisten Valmiusliiton turvallisuusseminaarisssa kuultiin 
TAHTO2-tutkimushankkeen tuloksia

Ajankohtaisia turvalli-
suuspoliittisia mielipiteitä 
kartoittava kysely lähe-
tettiin loka-marraskuun 
vaihteessa sähköpostilla 
Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton, Maan-
puolustuskiltojen liiton sekä 
Maanpuolustusnaisten liiton 
jäsenille. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 8 257 henkilöä.

Kyselyn tulokset julkaistiin 
Turussa Radisson Blu Ma-
rina hotellissa liittokokous-
viikonlopun alla perjantaina 
15.11.2019 iltapäivällä.

Maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenistä neljäsosa kannat-
taa sekä miehiä että naisia 
koskevaa yleistä asevelvolli-
suutta. Myönteisimmin su-
kupuolineutraaliin yleiseen 
asevelvollisuuteen suhtau-
tuvat alle 36-vuotiaat, jois-
ta sitä kannattaa 40 %. Yli 
61-vuotiaista sitä kannattaa 
vain 19 %.

Nykyisen kaltaista miehiä 
koskevaa yleistä asevelvol-
lisuutta ja naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta kannat-
taa 70 % kaikista kyselyyn 
vastanneista.

Nato-jäsenyys jakaa mielipi-
teitä. 41 % haluaisi Suomen 
liittyvän Natoon joko no-
peasti tai lähivuosina. Yhtä 
moni vastaaja ei liittyisi nyt, 
mutta säilyttäisi mahdolli-
suuden liittymiseen myö-
hemmin. 15 % ei liittyisi ol-
lenkaan Natoon. Jos Ruotsi 
päättäisi liittyä Natoon, toi-
voisi 61 % Suomen seuraa-
van perässä.

Lue mielipidekyselyn tulok-
sista tarkemmin Reserviläi-
sen verkkosivuilta.

Liittojen yhteisen mieli- 
pidekyselyn tulokset julki

Reserviläisliitto pe-
räänkuuluttaa Suo-
melta toimenpiteitä 
EU:n kemikaaliviras-
ton valmisteleman 
lyi jyammuskiel lon 
tyrmäämiseksi.
Lyijyammuskielto romahdut-
taisi toteutuessaan patruuna-
tuotannon unionin alueella, 
koska kaupalliset tuotanto-
linjat sulkeutuisivat kannat-
tamattomina eikä niitä enää 
kriisitilanteissa voitaisi ottaa 
viranomaiskäyttöön.

– Kriisitilanteessa patruunoita 
ei kyettäisi tuottamaan riittä-
västi sotilaallisen maanpuo-
lustuksen tarpeisiin ja muihin, 
sisäiseen ja ulkoiseen turval-
lisuuteen liittyviin tehtäviin. 
Puolustusvoimien tarve hank-
kia patruunoita ennakkoon 
kasvaisi merkittävästi ja tähän 
jouduttaisiin todennäköisesti 
ohjaamaan lisää varoja valtion 
talousarviosta, linjasi Reservi-

läisliiton toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg asiaa  Eduskunnalle.

Lyijyammusten korvaaminen 
vaihtoehtoisilla materiaaleilla 
olisi myös kallista ja heiken-
täisi sisäistä turvallisuutta. 
Kimmokeriskit ja luotien lä-
päisykyky kasvaisivat, koska 
muut materiaalit ovat usein 
kovempia ja niiden lähtönope-
us lyijyluoteja suurempi. 
Aseiden käyttötaito ja osuma-
tarkkuus heikkenisivät harjoit-
telumäärien laskiessa.

– Korvaavat ampumatarvik-
keet olisivat vaarallisempia 
selvästi suuremman kimmo-
keriskin, läpäisykyvyn ja kan-
tomatkan johdosta. Osa nyt 
käytetyistä turvavälineistä ei 
todennäköisesti enää suojaisi 
käyttäjäänsä näiltä luodeilta, 
kertoi Nyberg Eduskunnan 
puolustusvaliokunnan asian-
tuntijakuulemisessa.

Reserviläisliitto esittää merkit-
täviä muutoksia myös EU:ssa 
niin ikään jo vireillä olevaan 

lyijyhaulien käyttökieltoon 
kosteikoilla. Esityksessä käy-
tetty RAMSAR-kosteikko-
määritelmä tulkitsee suuren 
osan Suomen pinta-alasta 
kosteikoiksi. Liitto vaatii, että 
rajoitusten piiristä tulee eh-
dottomasti rajata pois ainakin 
ampumaradat, joiden lyijyhai-
tat on jo minimoitu ympäristö-
luvilla.

– Esitämme, että lyijyhauli-
kiellon kosteikkomääritelmä 
rajataan kattamaan vain py-
syvät vesistöt. Tällöin tilan-
ne säilyisi pitkälti nykyisen 
kaltaisena, sillä Suomessa 
kiellettiin lyijyhaulien käyttö 
vesilintujen metsästyksessä jo 
vuonna 1996, linjasi Nyberg 
asiaa.

Suomen puolustus perustuu 
yleiseen asevelvollisuuteen 
ja suureen reserviin. Puolus-
tusvoiminen 280.000 hengen 
suuruisista sodan ajan joukois-
ta reserviläiset muodostavat 
yli 96 prosenttia. Reserviläis-
ten ampumataito on pitkälti 

omaehtoisen ampumaharjoit-
telun varassa, joka on Suomes-
sa erittäin laajaa. Yksinomaan 
Reserviläisliitossa ammuttiin 
vuonna 2018 yli kolme mil-
joonaa laukausta, joka on noin 
puolet Puolustusvoimien puit-
teissa vuosittain ammuttavasta 
laukausmäärästä.

Reserviläisliitto ammuttaisi 
EU:n lyijykiellon alas

Sisäministeri Maria Ohisalo painotti NVL:n seminaarissa arjen näky-
mättömiä uhkia. 

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitukset saavat jatkoa Vekaranjärvellä huhtikuussa 2020. ( KUVA: Naisten Valmius-
liitto) 
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Puolustusvoimien 
strategisen Laivue 
2020 -hankkeen, 
Pohjanmaa-luokan 
monitoimikorvettien, 
hankintapäätös hy-
väksyttiin Valtioneu-
voston yleisistun-
nossa 19. syyskuuta.

Alusten hankkimiseen tar-
vittavien sopimusten allekir-
joitustilaisuus Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen, 
Saab AB:n ja Rauma Marine 
Constructions -konsernin 
sekä Aker Arctic Technology 
Oy:n välillä on Turussa 26. 
syyskuuta.
Merivoimat on erittäin tyy-
tyväinen hankintapäätökseen 
sekä sopimusten sisältöön. 
Alusluokan hankinnan myö-
tä Puolustusvoimat kykenee 
entistä tehokkaammin joka-
päiväiseen ja ympärivuotiseen 
Suomen alueellisen koskemat-
tomuuden valvontaan ja tur-
vaamiseen, mereltä suuntautu-
vien hyökkäysten torjumiseen 
ja Suomelle elintärkeiden me-
riyhteyksien puolustamiseen.
Tavoitteena on ollut, että alus-
ten hankinta korvaa Merivoi-
milta jo poistuneen, ja lähi-

vuosina poistuvan aluskaluston 
suorituskyvyt tulevaisuuden 
toimintaympäristön edellyttä-
millä suorituskyvyillä. Puo-
lustuskyvyn kokonaisuuden 
kannalta hankinta on elintär-
keä, koska sillä muodostetaan 
Suomen Merivoimien suori-
tuskyvyn ja taistelualuskalus-
ton selkäranka. Hankintako-
konaisuus on onnistunut myös 

huoltovarmuuden, kotimaisen 
laivanrakennusosaamisen ja 
järjestelmien kunnossapitoky-
vyn kannalta. Hankinta tuottaa 
kotimaisille toimijoille työtä 
sekä osaamista, jolla kyetään 
ylläpitämään ja huoltamaan 
alukset ja sen ase- ja sensori-
järjestelmät koko niiden suun-
nitellun elinkaaren ajan.
Merivoimien käyttöön tulevat 

Pohjanmaa-luokan monitoi-
mikorvetit palvelevat koko 
puolustusjärjestelmää, koska 
aluksen järjestelmät kykenevät 
toimimaan yhdessä niin Ilma- 
kuin Maavoimien yksiköiden 
kanssa. Pohjanmaa-luokka on 
suunniteltu Puolustusvoimi-
en asettamiin vaatimuksiin, 
ja erityisesti Itämeren olosuh-
teisin. Alukset ovat kattavasti 

varusteltu erilaisilla asejärjes-
telmillä ja sensoreilla. Suomen 
erityisolosuhteet edellyttävät 
kykyä kulkea jäissä, pitkää toi-
minta-aikaa Itämeren kaikissa 
olosuhteissa sekä kykyä laskea 
merimiinoja. Merivoimien ko-
mentaja, lippueamiraali Jori 
Harju korostaa alusten olevan 
hankinta koko Suomelle:
- Pohjanmaa-luokan alukset 

hankitaan ja tehdään ennen 
kaikkea Suomelle, jotta Me-
rivoimat säilyy edelleen suo-
rituskykyisenä ja pystyy tur-
vaamaan suomalaisten elinolot 
normaali- ja poikkeusoloissa. 
Nyt tehdyt sopimukset tuovat 
suorituskykyisen taistelujärjes-
telmän Merivoimien käyttöön. 
Hankinta on Puolustusvoimien 
merellisen suorituskyvyn säi-
lymisen kannalta välttämätön 
ja strateginen.
- Olen erittäin tyytyväinen nyt 
tehtyyn sopimukseen. Saamme 
laivueen, joka vastaa Suomen 
tarpeeseen niin rauhan kuin 
kriisinkin aikana, Harju tiivis-
tää.
Pohjanmaa-luokka on moni-
puolinen ja iskukykyinen tais-
telualusluokka, joka tuo uusia 
piirteitä Merivoimien taiste-
lutapaan. Uudet suorituskyvyt 
mahdollistavat mm. tulenkäy-
tön myös maamaaleihin, reaa-
liaikaisemman tilannekuvan 
muodostamisen, kattavam-
man yhteistoiminnan muiden 
Puolustusvoimien joukkojen 
kanssa sekä tehokkaamman 
valvonta- ja vaikuttamiskyvyn 
vedenalaisiin kohteisiin. Uudet 
Pohjanmaa-luokan alukset tu-
levat olemaan Puolustusvoimi-
en käytössä aina 2050 -luvulle 
asti.

Marraskuisena sun-
nuntaina Rajakaaren 
moni to imita lossa 
pidetyssä SÄM19/
AVAK -yhteisharjoi-
tuksessa testattiin 
Suomessa uuden-
laista suorituskykyä 
suurten ihmisjouk-
kojen mittaamiseksi 
radioaktiivisuuden 
suhteen. 
Tarvetilanne tällaisille laaja-
mittaisille mittaustehtäville 
voisi syntyä vakavan ydin-
voimalaitosonnettomuuden 
seurauksena, rikollisen toi-
minnan tuloksena tai pahim-
millaan ydinaseen käytön 
seurauksena.
S ä t e i l y t u r v a k e s k u k s e n 
(STUK) vapaaehtoisten ope-
roima säteilymittauspaikka 
voidaan perustaa esimerkiksi 
evakuointipaikan yhteyteen. 
Yksi Nurmijärven kunnan alu-
eellisista valmiuskeskuksista 
(AVAK) käynnistää toimin-
tansa tarpeen tullen Rajamäen 
Rajakaaressa. Harjoituksen pi-
topaikka olikin rakennuksena 
ja järjestelyiltään mahdollisim-
man todenmukainen harjoitte-
lupaikka niin säteilymittaus-
joukkueelle kuin harjoitukseen 
osallistuneille Suomen Punai-
selle Ristille, Vapepalle ja Pe-
lastakaa Lapset Ry:lle. Lisää 
todenmukaisuutta toivat har-
joitukseen osallistuneet evaku-

oituja kansalaisia esittäneet eri 
ikäiset vapaaehtoiset.
Harjoituksessa kaksi MPK:n 
Etelä-Suomen maanpuolustus-
piirin keskeistä Varautumis- 
ja turvallisuuskoulutuksen 
(VARTU) hanketta nivoutuivat 
hyvään yhteistyöhön. ”Verkot-
tuminen ja yhteistyö kantaa 
hedelmää siinäkin mielessä, 
että kolmannesta Etelä-Suo-
men painopisteessä olevasta 

VARTU-hankkeesta, VSS-kal-
liosuojakoulutuksesta, kuultu 
esittely toimi 2017 alkuvuo-
desta kimmokkeena käynnistää 
säteilymittausjoukkueen suun-
nittelu”, muistelee säteilymit-
tausjoukkuehankkeen liikkeel-
le laittanut toimistopäällikkö 
Jukka Sovijärvi STUKista.

Tarvetilanne tulee aina 
yllättäen

AVAK-hankkeessa tarjoutuu 
reserviläisille mahdollisuus 
kouluttautua ja toimia kunnan 
tukena erilaisissa kriisitilan-
teessa. Säteilyvaaratilanteet 
ovat hyvin harvinaisia suu-
ronnettomuuksia. Arkipäi-
väisemmin vaikkapa vesi- ja 
sähköhuollon laajakestoiset 
häiriötilanteet tai muut poikke-
ukselliset tapahtumat voisivat 

käynnistää AVAKien toimin-
nan. Nurmijärvellä tapahtui 
lokakuussa parin päivän sisäl-
lä kahden koulurakennuksen 
epäilty tuhopoltto. Nurmijär-
ven kunnan palvelupäällikkö 
Kati Aaltion mukaan tilanteen 
yhteydessä AVAK-toiminnan 
käynnistämistä jo harkittiin.
Nousujohteista koulutusta
Toimintaa seurannut evers-
tiluutnantti Vesa Sundqvist 
Kaartin Jääkärirykmentistä 
totesi, että vapaaehtoisten aito 
innostus näkyy toiminnassa. 
Toiminta on ollut nousujoh-
teista ja esittelytilaisuuksista 
on edetty käytännön harjoi-
tukseen, jossa myös tavallisia 
kansalaisia on mukana.
Vapaaehtoisia säteilymittaa-
jia on koulutettu MPK:n kurs-
seilla keväästä 2018 lähtien. 
Peruskurssi on kahden viikon-
lopun mittainen tiivis paketti, 
jossa tutustutaan mm. säteilyyn 
luonnonilmiönä, säteilyltä suo-
jautumiseen, säteilymittalait-
teisiin, puheradioviestintään 
ja henkilösuojaimiin. Perus-
kurssilla käydään myös läpi 
säteilyn terveysvaikutuksia, 
erilaisia säteilyvaaratilanteita 
ja niihin varautumista sekä on-
nettomuuden uhrien kohtaami-
seen liittyviä asioita. 
”Peruskurssien osallistujista 
on joukkueeseen sitoutunut jo 
yli 60 vapaaehtoista. Erityisen 
ilahduttavaa on ollut sitou-
tuneiden halu ottaa vastuuta 
ja toimia seuraavien kurssien 
kouluttajina sekä erilaisissa 

suunnittelu-, järjestely- ja joh-
totehtävissä”, Sovijärvi kertoo.

TEKSTI JUKKA SOVIJÄRVI

(Kirjoittaja on Klaukkalan 
Reserviupseerit Ry:n puheen-
johtaja ja työskentelee Säteily-
turvakeskuksessa toimistopääl-
likkönä)

Uudet Pohjanmaa-luokan korvetit vahvistavat Merivoimien suorituskykyä
Laivue 2020 -hankkeen hankintapäätös hyväksytty 

Säteilymittausjoukkueella uudenlaista       
suorituskykyä viranomaisten tueksi

Alukset ovat kattavasti varusteltu erilaisilla asejärjestelmillä ja sensoreilla. 

Peruskurssien osallistujista on joukkueeseen sitoutunut jo yli 60 vapaaehtoista.( KUVA: STUK) 

OSUUSPANKKIMALJAN TULOKSET VUONNA 2019

Sij. Joukkue
Talvi-

kilpailu
Ampuma

hiihto
Maasto-
kilpailu

Amp.
Suunn.

Maasto 
yht

Pienois-
pistooli

Kenttä- 
ammunta

Perinne
kivääri

Pienoiskiv. 
Asento

SRA Ilma-
pist

Amm. 
yht Yht.

1 Mäntsälä 30 38 40 41 119 38 41 36 30 42 121 240
2 Tuusula 40 41 38 119 34 34 153
3 Karkkila 0 39 37 40 116 116
4 Hyvinkää 0 37 37 40 37 114 114
5 Porvoo 37 37 36 37 73 110
6 Nurmijärvi 0 35 40 75 75
7 Myrskylä 0 36 38 74 74
8 Kerava 0 40 30 70 70
9 Kirkkonummi 0 36 36 36

Maastolajeista on laskettu mukaan kolme ( 3) parasta ja ammunnoista myös kolme (3)

Osuuspankkimalja matkasi Mäntsälään vuonna 2019. 

Urheiluparlamentin osanottajat marraskuussa 2019. ( KUVAT: Kari Huttunen.) 

Ensi kevään Hiisi-jotos on 
naisille suunnattu ulkoiluta-
pahtuma. 
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UUDENMAAN ALUETOIMISTO

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Helin Janne Juhani Vantaa
Huttunen Niko Ilari Espoo
Määttä Ari Kalervo Järvenpää
Seppänen Kari Juhani Vantaa
Tietäväinen Simo Pekka Lohja
Tuhkanen Ari Juhani Helsinki
Vornanen Heikki Sakari Lohja

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI 
Halme Henri Veli Kristian Tuusula
Heino Miikka Ilari
Junnila Jukka Tapio Nurmijärvi
Jääskeläinen Juhapetteri Helsinki
Kaasalainen Matti Johannes Nurmi-
järvi
Kiuru Mika Kristian Tuusula
Leinonen Timo Sakari Espoo

Mattsson Stefan Mikael Kirkkonummi
Oksman Jari Arvo Juhani Helsinki
Ratilainen Tuomas Erkki Johannes 
Espoo
Savolainen Jarno Tapio Loviisa
Vattulainen Mika Kalle Samuli Hy-
vinkää
Westerlund Mikael Christoffer Inkoo
Wickman Aki Reijo Henrik Nurmijärvi

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Hynninen Jarkko Sakari Helsinki
Kankkunen Sami Antero Espoo

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Anttila Aki Esa Antero Espoo
Fagerlund Jonas Erik Helsinki
Göös Niko Sakari Espoo
Haapala Markku Helsinki
Heikkinen Pasi Veikko Kirkkonummi

Heinonen Jukka Matti Hanko
Hiekkamies Mauri Antero Vantaa
Hietala Kimmo Arto Juhani
Hiltunen Petri Juhani Espoo
Hokkanen Juha Petri Tapani Helsinki
Hynynen Sakari Armas Nikolai 
Helsinki
Jäntti Juha Tapani Loviisa
Kallio Pekka Markko Espoo
Kankaanpää Vesa Petri Kalevi Kirk-
konummi
Karhu Pentti Olavi Espoo
Kauhanen Janne Kristian Espoo
Klemetti Kari Tapio Helsinki
Knaapinen Petri Juhani Helsinki
Kortelainen Tuomo Henrik Espoo
Kotiranta Tapio Jalmari Vantaa
Kuortti Jarmo Juhani Mäntsälä
Kylänlahti Henry Pellervo Espoo
Kynsijärvi Mika Tapio Porvoo

Kölhi Juha Pekka Vihti
Lehmuskunnas Timo Aleksi Helsinki
Liski Paula Maria Lohja
Mattelmäki Lauri Mikael Helsinki
Miskala Mikko Tuomas Helsinki
Nikunoja Martti Ilmari Hanko
Nyström Henri Juhani Nurmijärvi
Ojennus Jonne Keijo Kristian Helsinki
Pahkala Janne Samuli Espoo
Palanne Saku Mikael Vantaa
Peltonen Jukka-Pekka Espoo
Pitkänen Ari Eino Tapani Vantaa
Puska Tuukka Tapani Helsinki
Putila Sami Juhani Helsinki
Saarinen Mika Sakari Pornainen
Sandvik Aarno Mikael
Somila Veli-Pekka Kauniainen
Suojanen Yrjö Veli-Pekka Järvenpää
Tepponen Ari Juhani Helsinki
Tervo Jukka Mikael Espoo

Tojkander Markus Paul Joachim Espoo
Turunen Jimmy Juhani Espoo
Törmänen Antti Tapani Espoo
Törnqvist Tuomas Tapio Espoo
Uddström Mikael Kristian Gotthard 
Helsinki
Varhimo Pekka Unto Antero Espoo

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Backman Joakim Sebastian Raasepori
Dahlqvist Conny Christoffer Raasepori
Jokinen Sauli Anton Porvoo
Kantanen Mikko Artturi Helsinki
Karuvaara Janne Matti Kirkkonummi
Leiste Mikko Risto Kirkkonummi
Soppi Sakari Untamo Vantaa
Törrönen Topi Jeremias Espoo
Ylhäisi Jussi Samuli Kerava

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aho Tuomo Matti Jaakko Vantaa
Alho Olli Tapio Helsinki
Antervo Altti Juhani Sipoo
Bäcklund Johnny Mikael Porvoo
Finerus Markus Kristian Lohja
Fontell Mathias Oskar Helsinki
Gunell Jan Patrik Helsinki
Heikkinen Jukka-Pekka Helsinki
Hellman Wille Loviisa
Holmbäck Tom Christian Helsinki
Holmström Viktor Arthur Zackeus 
Raasepori
Honkaniemi Tero Mikael Helsinki
Huhtala Ville Valtteri Porvoo
Humalainen Aleksi Johannes Helsinki
Huovinen Vesa Pekka Olavi Helsinki
Hyppänen Aarne Sakari Espoo
Iso-Markku Lauri Elis Helsinki
Ivari Niila Markus Helsinki
Jalervo Andreas Artjom Helsinki
Jalkanen Tuomas Veikko Helsinki
Johansson Leo-Antti Espoo
Järvilehto Olli Kristian Espoo
Kaartinen Wiljami Oskari Petteri 
Helsinki
Kallonen Markko Samu Helsinki
Kananen Hannu Tapio Helsinki
Kaunisvaara Johannes Tapani Helsinki
Keskinen Lauri Vili Helsinki
Kilkkilä Sami Markus Espoo
Kinnari Jouko Tapio Espoo
Kirjavainen Kai Toivo Olavi Helsinki
Kirves Petri Tapio Vantaa
Knuuti Mikko Samuli Kerava
Kohonen Seppo Eino Sakari Hanko
Koskela Jari Olavi Tuusula
Koukku Matias Artturi Helsinki
Kuivalainen Janne Petteri Helsinki
Kukkonen Jari Petri Juhani Vantaa
Kutramoinen Antti Veikko Santeri 
Helsinki
Kåll Simon Frans Anders Espoo
Kämärä Janne Petteri Vantaa
Kärkkäinen Pauli Mikael Helsinki
Laine Mikko Ville Petteri Espoo
Laitila Jesse Antero Helsinki
Larkio Jukka Tapio
Lehtinen Jona Elias Helsinki
Lehtonen Jyrki Johannes Espoo
Leskinen Lauri Matti Helsinki
Levomäki Matti Johannes Espoo
Liimatainen Eero Aarre Helsinki
Lind Janne Mikael Helsinki
Lindqvist Niko Torvald Lohja
Liukkonen Sami Tuomas Espoo
Loivanne Pyry Akseli Espoo
Lund Ludvig Leander Helsinki
Lähteenmaa Jaakko Risto Eerikki 
Helsinki
Malmari Frans-Henrik Aleksanteri 
Espoo
Marjomaa Henri Samuel Vantaa
Muittari Pasi Antero Hyvinkää
Myllymaa Marko Niilo Mikael Espoo
Mäkinen Pasi Pekka Helsinki
Neffling Keijo Henrik Hyvinkää
Niskanen Heikki Tuomas Helsinki
Nordgren Magnus Valter Gabriel 
Helsinki
Nyberg Henrik Wilhelm Raasepori
Nyqvist Antti Juhani Espoo
Oksman Eetu Valtteri Espoo
Olkkonen Ilkka Olli Petteri Helsinki
Paasiluoto Miika Helsinki
Paljakka Harri Tapio Helsinki
Partanen Petri Tapio Helsinki
Peltonen Aleksi Vilhelm Vantaa
Penttilä Vesa Matti Helsinki
Pitkänen Tuomas Antti Elias Helsinki
Pohjola Ville Johannes Hyvinkää
Pottonen Mika Tuomas Nurmijärvi
Pouttu Sami Matti Sebastian Espoo
Pulkkinen Simo Tapio Helsinki
Puurtinen Niko Petteri Espoo
Rakkola Vesa Tapani Espoo
Rastas Jussi Petteri Helsinki
Rintala Mikko Tapani Vantaa
Ristola Pauli Johannes
Ruokonen Kari Petteri Vantaa
Ruotsalainen Arto Veli Antero Helsinki
Räty Lasse Olavi Espoo
Saastamoinen Riku Matti Juhani 
Tuusula
Salminen Lauri Sebastian Helsinki
Salo Ari Niklas Helsinki
Sell Jaakko Peter Espoo

Seppälä Vesa Petteri Espoo
Sihvo Joonas Markus Helsinki
Sinikara Jukka Aleksi Vantaa
Snäll Arvi Henrik Helsinki
Soikkeli Pentti Eero Kalervo Espoo
Soininen Timo Olavi Helsinki
Sormunen Hannu Juhani Espoo
Sorsa Riku Jalmari Vantaa
Stubb Michel Alfonso Helsinki
Suni Sasu Tapani Vantaa
Suominen Janne Sakari Espoo
Tatti Timo Helsinki
Tiainen Arttu Matias Helsinki
Tonteri Heidi Mirjami
Tuisku Tommi Ilmari Helsinki
Tupola Aleksi Tuomas Helsinki
Tuukkanen Juho Rikhard Helsinki
Tähti Niko Allan Helsinki
Tähtinen Matti Juhani Helsinki
Tölli Riku Elias Porvoo
Wallenius Harri Ville Porvoo
Valtiala Harri Juhani Vantaa
Vepsäläinen Juho Aleksi Sakari 
Helsinki
Verducci Yami Helsinki
Vesanen Juho Heikki Helsinki
Westerlund Wille Kristian Helsinki
Vihonen Juho Henrikki Espoo
Vikman Marlo Valeri Joonatan Hel-
sinki
Voutilainen Juhana Fredrik Helsinki
Välimäki Teemu Petteri Järvenpää
Yliluoma Sakari Juha Kerava
Åkerblom Aleksi Anian

Sotilasarvoon: KERSANTTI

Alaoutinen Simo Matias Helsinki
Anttila Jaakko Matias Espoo
Anttonen Arttu Johannes Espoo
Auvinen Teemu Tapio Hyvinkää
Bergman Teemu Antero Espoo
Bergström Matias Jari Justus Helsinki
Blomerus Markus Kasmir Mikael 
Lohja
Eloranta Sampsa Artturi Helsinki
Englund Jon Edvard Mikael Porvoo
Enkainen Lauri Petteri Helsinki
Eränen Mikko Erik Vantaa
Eskelin Pasi Mikael Kerava
Forsblom Niko Kristian Helsinki
Forsström Niko Aleksi Helsinki
Fridman Martin Carl Mikael Vantaa
Grass Kai Arie Helsinki
Gromoff Tommi Mikko Petteri Vantaa
Grönroos Jakob Wilhelm Helsinki
Haapa-aho Aleksi Matias Vantaa
Haapala Eeva Liisa Inkoo
Hakala Ville Rasmus Espoo
Hakkarainen Mika Antero Kerava
Hartikainen Pekka Tapio Vantaa
Heikkinen Lasse Petteri Espoo
Helenius Roosa Maria Helsinki
Helminen Henri Valter Tuusula
Hietala Ilkka Reijo Antero Kerava
Hietanen Eetu Aleksi Vantaa
Hirvimäki Aki Jussi Olavi Vantaa
Hirvonen Henri Juhani Helsinki
Huhta Jarmo Juhani Espoo
Ikonen Juho Aleksi Espoo
Ikävalko Tero Johan Lohja
Jaatinen Mika Juhani Helsinki
Jansson Markku Johannes Helsinki
Johansson John Jesper Porvoo
Jokela Petri Artturi Mäntsälä
Jyrkämö Mika Johannes Helsinki
Järvenpää Juuso Juho Mikael Helsinki
Kahilainen Jussi Jouko Jalmari Hel-
sinki
Kaijanen Tuomas Antti Ilmari Kerava
Kandelberg Juha Erkki Helsinki
Kanerva Titta Pilvi Pauliina Espoo
Kangas Juuso Matias Helsinki
Kantanen Taneli Tapionpoika Helsinki
Karjalainen Esko Olavi Pornainen
Keijonen Joona Julius Helsinki
Kettunen Ilkka Henrikki Helsinki
Kivelä Eetu Fredrik Helsinki
Koivula Paavali Matti Artturi Helsinki
Korhonen Aarni Matti Ilari Helsinki
Korhonen Anu Eveliina Vantaa
Koso Anton Pertti Sakari Helsinki
Kuisma Harri Juhani Helsinki
Kurvinen Kaarlo Johannes Helsinki
Kuutio Aleksi Valdemar Helsinki
Kuvala Eetu Samuli Helsinki
Kähärä Kristian Matias Espoo

Laakso Tuukka Juhani Vantaa
Laaksonen Eero Antti Helsinki
Lahdensuo Sasu Viljami Helsinki
Lahtela Martin Nikolai Helsinki
Laiho Juho Otto Sakari Hyvinkää
Laine Olli Tapio Nurmijärvi
Lainiola Teemu Olavi Helsinki
Lamberg Otto-Emil Matias Vantaa
Lammasniemi Juho Jalmari Erik 
Vantaa
Lappalainen Toni Petteri Tampere
Latypov Rustam Helsinki
Lehtiö Aleksi Lauri Juhani Espoo
Leino Rene Anton Ulkomaat
Leinonen Antti Hermanni Helsinki
Lempinen Teemu Tapio Johannes 
Lohja
Liesniemi Joel Matias Helsinki
Lindahl Oliver Karl Valter Helsinki
Linnanmäki Tuomas Jaakko Julius 
Jyväskylä
Lintunen Antti Mikko Tapio Kerava
Lintunen Visa Petteri Helsinki
Lopperi Timo Anton Vantaa
Luostarinmäki Sebastian Lothar 
Hyvinkää
Luukkanen Otto Axel Olavi Helsinki
Lyykorpi Esa Ilkka Juhani Espoo
Lyytikäinen Ora Vesa Petri Helsinki
Maaranen Mikko Henrik Vantaa
Majamäki Antti Juho Maurits Järven-
pää
Manninen Antti-Pekka Helsinki
Mars Mikko Santiago Helsinki
Matsulevits Kaspar Helsinki
Maunuksela Jyri Johannes Kauniainen
Menlös Mika Peter Vantaa
Menna Ilkka Sakari Helsinki
Metsäranta Toni Migel Vantaa
Mussalo Miika-Jussi Evert Helsinki
Mylläri Mikko Elmeri Vantaa
Mäkelä Mikko Juhani Vantaa
Mäki Jukka Petteri Loviisa
Mäkinen Joonas Toivo Helsinki
Mällinen Jyrki Tapani Porvoo
Nevalainen Olof Henrik Helsinki
Niemeläinen Ilkka Edvard Helsinki
Nieminen Taro Markus Helsinki
Niskanen Vesa Jarmo Kalevi Vantaa
Nummi Matti Sakari Valdemar Hel-
sinki
Oikari Jaakko Hermanni Porvoo
Ojansivu Pekka Aleksi Porvoo
Ollonqvist Pirkka-Pekka Helsinki
Paajanen Mikko Oskari Helsinki
Paldan Eetu Taneli Helsinki
Palmgren Victoria Matilda Helsinki
Pasterstein Dennis Helsinki
Penttinen Matias Sakari Helsinki
Peurakoski Tomi Petteri Helsinki
Piekkala Juhani Mikael Helsinki
Piirainen Ari Kalervo Espoo
Pitkänen Kati Annukka Espoo
Polvinen Jesse Elmeri Tuusula
Pulkkinen Timo Aleksi Kerava
Pyysing Juuso Valtteri Espoo
Raki Miika Aki Olavi Espoo
Rautiainen Sami Petteri Vantaa
Rautio Tuukka Juha Pekka Kerava
Rautoma Tomi Petteri Helsinki
Reivo Tuomas Antero Helsinki
Repo Ilkka Olavi Vantaa
Riihimäki Juho Matias Hyvinkää
Riihonen Joni Petteri Helsinki
Ristevirta Jesse Valtteri Helsinki
Ristola Ville Akseli Mäntsälä
Ristolainen Toni Markus Mäntsälä
Ropponen Pete Jaakko Juhani Helsinki
Rosenlöf Pauli Mikael Helsinki
Ruuska Otso Rasmus Helsinki
Saares Jussi Elias Espoo
Salo Jani Tarmo Mikael Hyvinkää
Savola Sasu Aapeli Kirkkonummi
Schultz Jean Alexander Espoo
Sepponen Pekka Petteri Vantaa
Seppänen Atte Risto Olavi Sipoo
Sievänen Elina Annikki Vihti
Sievänen Samuli Evert Helsinki
Siltainsuu Janne Martti Antero Kirk-
konummi
Siltanen Teemu Kristian Nurmijärvi
Silvola Risto Matias Hyvinkää
Soininen Oula Mikael Espoo
Soppela Sami Kristian Helsinki
Sotavalta Henri Ville Matias Nurmi-
järvi
Stjernberg Lars Mikael Helsinki

Sutinen Simo-Pekka Johannes Vihti
Talikka Topi Vilho Matias Helsinki
Talvitie Lauri Kasper Helsinki
Taube Markus Sebastian Raasepori
Tervashonka Teemu Juhani Helsinki
Timperi Tuomas Anton Sebastian 
Espoo
Tomminen Jyrki Antero Tuusula
Tornivaara Kristian Olavi Helsinki
Uski Jetro Antero Espoo
Vainio Lauri Sakari Helsinki
Vainionpää Vaula Valentiina Vantaa
Valli Kari Tapani Espoo
Valokorpi Joona Aleksanteri Espoo
Varis Valentin Anton Loviisa
Wegelius Oskar Enri Matias Helsinki
Vihermaa Juho Hiski Petteri Espoo
Viinamäki Lauri Taneli Helsinki
Viita-aho Pyry Verneri Espoo
Vilén Christoffer Axel Helsinki
Virmavaara Mikko Antero Helsinki
Virtanen Aksel Tuomo Elmeri Helsinki
Wälläri Timo Tapio Vantaa
Väre Ville-Matti Vantaa
Zolotuhin Sergei Kirkkonummi
Österberg Ove Albert Espoo

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Aissa Baccouche Karim Niko Anttoni 
Auvinen Antti Jussi Vantaa
Badawieh Bassel Raasepori
Eskola Antti Tapio Espoo
Heikkilä Mika Ismo Vantaa
Heinonen Markus Mikael Helsinki
Helenius Jarno Petteri Vantaa
Hietamäki Petteri Johannes Helsinki
Hirsto Antti Oskari Espoo
Hämäläinen Arvi Matias Vantaa
Jokinen Kosti Oskari Espoo
Jukonen Sami Olavi Vantaa
Järvinen Santeri Mikael Helsinki
Karjalainen Simo Eino Aleksi Helsinki
Kekkonen Jukka Petteri Vantaa
Kelaranta Ilkka Tapio Espoo
Korelin Hermanni Helsinki
Laalo Isto Antero Helsinki
Lassila Jussi Pekka Vantaa
Leppänen Eino-Pekka Viljami Kerava
Leps Timo Myrskylä
Mustalammi Vesa Tapio Espoo
Nokso-Koivisto Jussi Pekka Espoo
Nousiainen Aaro-Pekka Helsinki
Outila Jani Kyösti Vihti
Paajanen Olli-Pekka Helsinki
Paananen Kari Kalervo Helsinki
Pitkänen Eetu Artturi Vantaa
Pussinen Jari Johannes Vantaa
Puttonen Otto Matias Helsinki
Rintala Oskar Johann Robert Espoo
Rissanen Antti Samuli Martin Helsinki
Rydman Wille-Werner Helsinki
Sadik Dara Rasid Nurmijärvi
Salmi Teemu Petteri Vantaa
Sillanpää Jussi Pekka Vantaa
Tapanainen Vertti Helsinki
Tonteri Tuomas Juhani Nurmijärvi
Wahrman Matti Gunnar Lapinjärvi
Ylä-Outinen Vesa Ilari Vantaa
Granberg Jari Petri Helsinki
Koivula Harri Juhani Vantaa
Lehtinen Teemu Toivo Valtteri Raa-
sepori
Mattila Joona Daniel Artturi Lappeen-
ranta
Muhonen Veli-Matti Tampere
Mäkelä Hannes Daniel Espoo
Puha Teemu Tapani Helsinki
Punttila Erkki Antero Helsinki
Rikkinen Jukka Ilmari Espoo
Röynä Aija Helena Espoo
Toivonen Tommi Petteri Helsinki
Tolvanen Saku Juhana Espoo
Torri Janne Markus Espoo
Vuorensola Mika Petteri Helsinki
Väyrynen Aaro Samuli Tuusula

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahlvik Anders Henry Hanko
Aho Petri Matias Vantaa
Ahokas Nino Christian Espoo
Ahteela Mikko Ville Kaarlo Helsinki
Albino Emmanuel Helsinki
Anttila Jere Jarno Juhani Helsinki
Autiosalo Juuso Joonas Espoo
Baarman Nico Christian Kirkkonummi
Björkman Juho Antti Mikael Espoo
Blomberg Kalle Oskari Helsinki

Davidsson Ville Johannes Helsinki
Ekman Casimir Henri Nathaniel 
Helsinki
Elonen Tomi Tapio Helsinki
Eskelinen Timo Juhani Vantaa
Fast Tobias Peter Alexander Loviisa
Forsman Edvard Tobias Raasepori
Hartikainen Janne Kalevi Järvenpää
Hartikainen Joni Mikael Mäntsälä
Hautaniemi Matti Kalevi Vantaa
Hietakangas Jimi Juhani Espoo
Hiltunen Jukka Tapio Helsinki
Hintikka Mika Aleksanteri Tuusula
Hokkanen Toivo Juhani Tuusula
Hyypiä Matti Petteri Johannes Vihti
Hägg Matts Mikael Kirkkonummi
Hämäläinen Markku Tapani Vantaa
Hämäläinen Tapani Petteri Järvenpää
Ilola Pasi Petteri Espoo
Immonen Mikael Matias Daniel 
Järvenpää
Isosaari Aleksi Oskari Riihimäki
Isotalo Mikko Veikko Tapani Helsinki
Johansson Antti Ilmari Vantaa
Kaskela Pietari Armas Helsinki
Kauppinen Markus Juhana Helsinki
Kemppinen Jussi Hannu Tapio Hel-
sinki
Kervinen Kalle Hermanni Helsinki
Koponen Samuli Johannes Helsinki
Korhonen Timo Kalevi Järvenpää
Koskelo Miikka Kasperi Helsinki
Koskinen Veikko Johannes Helsinki
Kouki Mikael Johannes Helsinki
Kuismin Jere Mikael Porvoo
Kuivalainen Pasi Mikko Juhani Espoo
Laaksonen Sami Matti Helsinki
Launis Arto Olli Kasperi Espoo
Lepistö Antti Jarno Ilmari Helsinki
Liljavirta Tino Toni Tapani Mäntsälä
Luode Toni Tapio Tuusula
Luostarinen Sami Juhani Helsinki
Lyyra Tuomas Eero Olavi Helsinki
Majok Arol Akol Helsinki
Nevanperä Marko Juhani Helsinki
Niemi Matias Leif Vantaa
Nikkola Esa Eino Johannes Espoo
Nissinen Anssi Juha Viljami Helsinki
Nuopponen Antti Kalevi Espoo
Nuutinen Ville Waltteri Vantaa
Partanen Oskari Mikael Vantaa
Pehrman Jussi Tuomas Vantaa
Petsalo Sergei Helsinki
Piipponen Marko Antero Vantaa
Pääkkönen Pasi Juho Samuli Vantaa
Raimesalo Vesa Petteri Espoo
Riipinen Jarkko Martti Antero Vantaa
Romppanen Teemu Antero Kerava
Ruokonen Erkki Jalmari Järvenpää
Saarinen Oliver Tobias Helsinki
Saastamoinen Anssi Henri Olavi 
Vantaa
Saborit Parjanen José David Vantaa
Seppänen Pekka Tuomas Helsinki
Sikiö Osku Antero Espoo
Silvast Mikko Juhani Kauniainen
Suojala Kai Olavi Lohja
Suomela Oscar Tobias Helsinki
Suominen Pekka Antero Espoo
Suursalmi Tero Tapani Helsinki
Szilvay Matias Ete Olavi Helsinki
Säiläkivi Aleksi Taisto Juhani Mänt-
sälä
Takala Antti Samuli Helsinki
Tunnila Esa Antero Helsinki
Turunen Janne Antero Lohja
Ulmanen Topi Veli Tapani Helsinki
Vikman Patrik Walter Lohja
Åkerblom Teemu Eemeli Vantaa

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Caravitis Markus Erik Helsinki
Eriksson Tobias Johan Emil Porvoo
Hakala Niko Nestori Kirkkonummi
Jääskeläinen Teemu Samuli Helsinki
Karjalainen Tero Juhani Askola
Klinge Leo Wilhelm Siuntio
Koski Tomi Tapio Helsinki
Qvist Zacharias Ernst Johan Helsinki
Sippola Mikael Ahto Sebastian Hel-
sinki

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt itsenäisyyspäi-
vänä 6.12.2019 yhteensä 
617 reservin upseeria ja
erikoisupseeria. 
Everstiluutnantiksi yksi, majuriksi 
27, kapteeniksi 80, kapteeniluutnan-
tiksi kolme,
lääkintäkapteeniksi yksi, yliluutnan-
tiksi 150, merivoimien yliluutnantik-
si 13, insinööriyliluutnantiksi
yksi, lääkintäyliluutnantiksi kolme, 
luutnantiksi 278, merivoimien luut-
nantiksi 51,
lääkintäluutnantiksi seitsemän, ja 
merivoimien lääkintäluutnantiksi 
kaksi henkilöä.

Everstiluutnantiksi:
HOLMA Lasse Tapio Kankaanpää

Majuriksi:
KOKKO Ilkka Petteri Kirkkonummi
KOPONEN Jarmo Tapio Espoo
LUKKARINEN Timo Olavi Helsinki
MIETTINEN Timo Olavi Järvenpää
OITTINEN Tero Wilhelm Nurmijärvi
REPONEN Petri Sakari Ferdinand 
Helsinki
SMOLANDER Petri Sakari Helsinki
TAIPALE Jari Juhani Vantaa
YRJÖLÄ Markku Ensio Pukkila

Kapteeniksi:
BORG Olli Tapio Raasepori
FORSMAN Sakari Juhani Helsinki
HARJU Teppo Juhani Helsinki
HYPPÖNEN Mikko Hermanni Hel-
sinki
HYYSALO Jussi Petteri Tuusula
JORMALAINEN Arto Untamo Espoo
KAUPPINEN Matti Antero Helsinki
KORHONEN Jussi Vantaa
KOSKI Timo Olavi Helsinki
LAMPINEN Marko Aatos Helsinki
MANNINEN Arto Petteri Tuusula
POHJOISAHO Harri Petteri Kirkko-
nummi
PULLI Karri Antero Nurmijärvi
PURUSKAINEN Tero Antero Kerava
PUTULA Hannu Olavi Alavus
PUUSTINEN Kai Veini Orimattila
PÖLLÄ Matti Jaakko Helsinki
SILTANEN Antti Juhani Nurmijärvi

Kapteeniluutnantiksi:
HEINO Mika Juhani Vantaa
JÄÄSKELÄINEN Tero Olavi Vihti

Lääkintäkapteeniksi:
GRÖHN Oskari

Yliluutnantiksi:
AHERVUO Erko Veli-Pekka Espoo
FALLSTRÖM Sirpa Hanna Elina 
Tuusula

HAANPERÄ Janne Juhani Espoo
HARJUHAHTO Janne Tapani Tuusula
HEIKKINEN Mikko Samuli Helsinki
HONKANEN Jouni Antero Helsinki
HÄYHTIÖ Markus Tapani Helsinki
JÄRVINEN Miika Henrik Helsinki
KARPANSALO Jussi Jaakko Aleksi 
Helsinki
KARPPINEN Marko Johannes Vantaa
KOHONEN Juho Kyösti Espoo
KOIVIKKO Timo Matias
KREIVI Eetu Aleksi Helsinki
KYYHKYNEN Mika Tapani Askola
LIIMATAINEN Markus Veikko Ensio 
Helsinki
LINDBOHM Niilo Viktor Nurmijärvi
LOUHIMIES Aku Urban Helsinki
MAARELA Antti Tapani Helsinki
METSÄPELTO Teemu Petteri
MILLASKANGAS Juha Edvin 
Tuusula
MUSTONEN Timo Olavi Espoo
OKSANEN Jussi Erkki Kerava
PAKARINEN Timo Pentti Ilmari 
Nurmijärvi
PASSINEN Mikko Tapio Kerava
PENTTINEN Jouni Antero Espoo
PEUKUNEN Juha-Pekka Tapio Espoo
PIETILÄ Antti Robert Mikael Espoo
PIISPANEN Ville Erkki Juhani Hel-
sinki
PULLIAINEN Joonas Juhana Nikolai 
Kauniainen
PUUSTINEN Ari Jouni Tuusula
REINILÄ Mikko Juhani Espoo
REKOLA Olli Max Johannes
RUOTSALAINEN Jani Veikko Antero 
Helsinki
RYYNÄNEN Antti Maunu Kerava
SALOVUO Tero Tuomas Vantaa
SAVANDER Sami Santeri
SERGIN Joonas Pekka Espoo
SIVONEN Kari Olavi Tuusula
STENIUS Otto Lauri Sakari Helsinki
SUORANTA Niko Matias Helsinki
SUVILEHTO Jyry Sampsa Juhani 
Espoo
SÖDERHOLM Antti-Ilari Erik Hel-
sinki
TAPANINAHO Mika Tapio Helsinki
TEITTINEN Hannu Asser Helsinki
TIHILÄ Markku Johannes Helsinki
VUORILEHTO Veli-Pekka Juhani 
Vantaa
ÄÄRYNEN Esa Pekka Helsinki

Yliluutnantiksi (ME):
HEINONEN Juhani Wilhelm Espoo
HOLMBERG Karo Emil Helsinki
HUSA Martti Johannes Helmer 
Helsinki
KORHONEN Miko Kalle Alarik 
Espoo
LÄHTEENMÄKI Mikael Heikki 
Kasperi Espoo
SIVUNEN Ville Antero Vantaa
SLOTTE Andreas Kristian Helsinki

Lääkintäyliluutnantiksi:
POHJANPAJU Sanna-Maria Helsinki

Luutnantiksi:
ARPO Artturi Robert Helsinki
AX Kenneth Michael Helsinki
BLUMBERG Thomas Edgar Helsinki
COOK Oliver Helsinki
FOGELHOLM Robert Henrik Helsinki
GRANNAS Rolf Mikael Sipoo
GRÖNMARK Benjam Helsinki
HARTMAN Joona Petteri Espoo
HEINONEN Harri Robert Espoo
HELENIUS Lauri Tuomas Espoo
HIETIKKO Ville Juhani Espoo
HOLST Jan Peter Espoo
HUHTAMÄKI Niko Petteri Vihti
HURTTA Joonas Petteri Helsinki
HUUKI Severi Matias Espoo
HYPPÄNEN Ilkka Eemil Pellervo 
Helsinki
HÄMERI Aaro Juhani Espoo
HÄNNINEN Mirka Sarita Kerava
HÄNNINEN Visa Petri Santeri Vantaa
HÖGMAN Matti Antero Helsinki
IBRAHIM Aydarus Muse Helsinki
JOKINEN Juha Sakari Helsinki
JOKINEN Tatu Mikko Helsinki
JUNNA Kim Iisakki Helsinki
JUNTUNEN Olli Johannes Vaasa
JÄRNSTRÖM Kristian Wiljami Johan-
nes Helsinki
JÄRVELIN Juha Kalle Sakari Alavus
JÄRVELÄ Havu Jarinpoika Helsinki
JÄRVENPÄÄ Antti Mikael Helsinki
KALEMA Tapio Johannes Helsinki
KALLIO Sami Juhani Espoo
KALLIOKOSKI Sami Veikko Tapio 
Espoo
KARHUMAA Matias Kristian Hel-
sinki
KARINIEMI Jussi Johannes Turku
KARJALAINEN Santeri Eemeli 
Kaarina
KARKINEN Jaro Tarmo Anselmi 
Kirkkonummi
KAUKIAINEN Petri Markus Aleksan-
der Espoo
KIURU Eelis Aukusti Espoo
KOKKO Antti Juhana Vihti
KONTINEN Mikko Olavi Helsinki
KOSTIAINEN Mauri Kalevi Espoo
KOTKAVUORI Heikki Kaarlo Ilmari 
Helsinki
KUMPULA Kari Pekka Juhani Espoo
KYRÖNVIITA Juha Kristian Hyvinkää
LAAKSO Topi Olavi Timonpoika 
Helsinki
LAHTI Joonas Tapio Helsinki
LAHTI Ossi Elias Espoo
LAMPÉN Eero Matti Espoo
LANKINEN Antti-Jussi Kalevi Espoo
LAURILA Jussi Mikael Helsinki
LAVIKAINEN Tomi Kalevi Helsinki
LINNONMAA Lauri Tapio Vantaa
LIUKKONEN Ville Henrik Mikael 
Helsinki
LUUKKANEN Julius Anton Eino 

Helsinki
LÅNGVIK Klaus Otto Wilhelm 
Raasepori
LÄNNENPÄÄ Antti Erkki Juhani 
Sipoo
MANKOWSKI Jan-Michael Espoo
MERISALO Jarkko Matias Helsinki
MIETTINEN Antti Aleksi Helsinki
MIETTINEN Kimi Samuel Vantaa
MIKKOLA Teemu Martti Olavi Espoo
MOILANEN Timo Juhani Helsinki
MUSTONEN Sanna Maarit Helsinki
NISKA Antti Juhani Helsinki
NURMI Kasper Viljami Nikolai Espoo
PAHALAHTI Veli-Heikki Espoo
PARTANEN Joni Petteri Helsinki
PARTANEN Suvi Orvokki Espoo
PARTANEN Ville Antti Johannes 
Nurmijärvi
PIETARILA Niko Pekka Johannes 
Helsinki
PIETARINEN Julius Into Helsinki
PIISPA Sami Oskari Nurmijärvi
POHJOLAINEN Santeri Mikko Tapio 
Porvoo
RAUDASKOSKI Valtteri Heikki 
Helsinki
RAUTIAINEN Janne Johannes 
Helsinki
RIITAMAA Toni Olavi Kerava
RINTA-KANTO Santeri Elias Helsinki
RISTIMELLA Perttu Johannes Espoo
RUOHIO Petri Samuli Helsinki
RUOHONEN Matias Kalevi Helsinki
RUPPONEN Antti Matias Herman 
Vantaa
RUUSULA Matti Tapani Vantaa
SAHLSTEN Jori Oskari Helsinki
SALMI Juho Helsinki
SALONEN Kyösti Olavi Tuusula
SALONEN Severi Matias Vantaa
SALOSYRJÄ Tomi Juhani Vantaa
SIEGBERG Rasa Juhana Vantaa
SIMOLA Johan Oskar Helsinki
SOIVI Lauri Johannes Kerava
SOMERKALLIO Olli Johannes 
Helsinki
SUUTARI Atte Olavi Espoo
SYVÄNEN Ari Pekka
SÖDERSTRÖM Patrik Olof Vantaa
TASKINEN Jyri-Pekka Johannes 
Helsinki
TIKKANEN Terho Tapio Helsinki
TIKKANEN Toni Henrik Espoo
TÖLLI Heikki-Tapio Oskari Helsinki
VAHVANEN Antti Valtteri Helsinki
VENTO Eero Johannes Espoo
VENÄLÄINEN Samuel
VIKMAN Jere Aki Bertil Helsinki
VUORINEN Mikael Paavo Helsinki
VUORIO Juhana Petteri Hyvinkää
VÄÄNÄNEN Juho Hermanni Järven-
pää

Luutnantiksi (ME):
AHLROOS Annarella Järvenpää
ALAMERI Cecilia Hannele Margareta 
Espoo

ALATYPPÖ Ville Alvari Sipoo
BACKMAN Alex Gustaf Helsinki
GUSTAFSSON Niclas Christoffer 
Helsinki
HEINO Max Johan Werner Helsinki
HEINONEN Eero Ilmari Tuomas 
Sipoo
HEINONEN Tommi Juhani Espoo
HÄNNINEN Harti Jaakko Jeremias 
Espoo
HÄNNINEN Oskari Juho Espoo
ISOTALO Thomas Erik Helsinki
KAUPPILA Veli Mats Karl Kauniai-
nen
KAVANTSAARI Marc-Johann Marius 
Helsinki
KIHLMAN Sebastian Erik Alfred 
Espoo
KIVILÄ Miia Karoliina Helsinki
KOMULAINEN Antti Olli Iivari 
Helsinki
KOSKINEN Juha Jaakko Petteri Espoo
KUMPULAINEN Lauri Sakari
KURONEN Juuso Aleksi Vantaa
LEHTONEN Taneli Kustaa Espoo
LINDBÄCK Hans-Jacob Helsinki
LINDFORS Petteri Tapio Vihti
LUUKKANEN Antti Pietari Helsinki
MAISONLAHTI Victor Espoo
MANNER Sami Ilari Helsinki
MEHTO Henri Edvard Helsinki
OUTINEN Okko Henrik Matias 
Helsinki
PIETILÄ Juuso Arvo Päiviö Espoo
PINOMAA Joonas Untamo Tuusula
POUKKA Lauri Mikael Helsinki
RAUTIO Juho Antero Helsinki
REHN Kristian Gustav Mäntsälä
SAATSI Keijo Olavi Kirkkonummi
SÖDERSTRÖM Karl Peter Henrik 
Loviisa
TALVELA Matti Paavo Johannes 
Helsinki
TÖLLI Juhani Elias Helsinki
VASSINEN Eero Matti Oskari Hel-
sinki
VIRTA Henri Jani Ilari Helsinki
VUORINEN Marko Juhani Espoo

Lääkintäluutnantiksi:
KIEHELÄ Lauri Johannes Helsinki
NURMINEN Mikko Johannes Hel-
sinki
WIKLUND Carl Christoffer Helsinki

Lääkintäluutnantiksi (ME):
ARVONEN Juha Kaapo Espoo
SALAVA Alexander Esa Espoo
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Reserviupseerikoulu 
täyttää ensi vuonna 
pyöreät 100 vuotta. 
Ensimmäinen reser-
viupseerikurssi aloi-
tettiin huhtikuun en-
simmäisenä päivänä 
vuonna 1920. Sa-
dan vuoden aikana 
RUK on kouluttanut 
yli 180 000 reservin 
upseeria sekä Puo-
lustusvoimien, että 
Rajavartiolaitoksen 
tarpeisiin.
Juhlavuotta vietetään Hami-
nassa valtakunnallisessa RUK 

100-pääjuhlassa 6.6.2020, jo-
hon kutsutaan kaikki reser-
viupseerikurssin suorittaneet 
suomalaiset reserviupseerit. 

Päivän ohjelmaan kuuluu mm. 
kunnianosoitus kaatuneiden 
upseerien patsaalla, Reser-
viupseerikoulutus 100 vuotta 
-juhlakirjan julkaisun, joh-
tajakoulutuksen ja kaluston 
esittelyä sekä pääjuhlan Hami-
nan Bastionissa ja ohimarssin 
Kadettikoulunkadulla. Lisäksi 
ohjelmassa on Rakuunasoitto-
kunnan puistokonsertti Hami-
nan keskustassa ja RUK-mu-
seoon on päivän aikana vapaa 
pääsy.

Suomen Reserviupseeriliitto 

järjestää Hamina Tattoon yh-
teydessä 7.8.2020 RUK 100 
-seminaarin, johon tullaan jär-
jestämään liiton jäsenille mah-
dollisuus osallistua.

 Juhlavuoden tapahtumista lä-
hetetään syksyn aikana liiton 
jäsenille erillinen RUK100 uu-
tiskirje, jonka lisäksi lisätietoja 
tulee talven ja kevään mittaan 
liiton sivuille www.rul.fi sekä 
Puolustusvoimien RUK 100 
-teemasivuille https://maavoi-
mat.fi/ruk-100

RUK 100 -juhlavuotta juhlitaan kesällä 2020

Kybertoimintaym-
päristö kehittyy 
kovalla vauhdilla, 
ja kyberturvalli-
suus koskettaa 
koko yhteiskuntaa 
kriittisestä infra-
struktuurista aina 
kuluttajiin asti. 
#kyberpuolustus 
kuvaa kybertoi-
mintaympäristöä 
ja siihen liittyviä 
ilmiöitä etenkin 
Puolustusvoimien 
henkilöstölle, mut-
ta kirjan esimerkit 
soveltuvat myös 
u l k o p u o l i s e e n 
käyttöön.

Majuri Tommi Laarin ja 
asiantuntijaryhmän kirjoittama 
#kyberpuolustus: Kyberkäsikir-
ja Puolustusvoimien henkilös-
tölle -kirja esittää ensimmäisen 
julkisen kuvauksen kyberpuo-
lustuksesta Suomessa. Kirjan 
tavoitteena on antaa lukijalle 
riittävä perustietämys laajasta 
ja monimutkaisesta kybertoi-
mintaympäristöstä sekä siihen 
liittyvistä ilmiöistä.

– Kybertoimintaympäristö on 
monimutkainen asia, joten ha-
lusimme asiantuntijaryhmän 
kanssa tiivistää kokonaisuuden 
yksiin kansiin, Laari kertoo. 

Teoksessa kuvataan kybertoi-
mintaympäristön perusteita ja 
kehitystä, ja kyberoperaatioi-
den yleisimpiä toimintamalleja 
maailmalta. Lisäksi kirjassa tar-
kastellaan toimintaympäristön 
muodostamaa uhkaa Puolustus-
voimien näkökulmasta.

Kyberpuolustusta ja uutta toi-
mintaympäristöä käsittelevä 
teos on suunnattu etenkin Puo-
lustusvoimien henkilöstölle. 
#kyberpuolustus kuvaa Puolus-
tusvoimiin ja sen henkilöstöön 
kohdistuvia uhkia ja kertoo, 
kuinka Puolustusvoimat toimii 

kybertoimintaympäristössä.

Kyberpuolustus on osa-alue 
Suomen kyberturvallisuudesta, 
josta Puolustusvoimat vastaa. 
Se on jaettu suojautumiseen, 
vaikuttamiseen ja tiedusteluun.

Kyberturvallisuus  
koskettaa meitä kaikkia

Kybertoimintaympäristö on tär-
keä maanpuolustukselle, mut-
ta monia kirjassa käsiteltäviä 
ilmiöitä ja uhkia lähestytään 
Puolustusvoimia laajemminkin. 
Kirjan sisältö soveltuukin hyvin 
lähteeksi myös muille toimijoil-
le.

Digitaalisten järjestelmien 
haavoittuvuudet ja yksinkertai-
simmillaan sähköpostitse saa-
puvien huijausviestien aiheutta-
mat tietoturvauhat koskettavat 
jokaista teknologian käyttäjää. 
Laari muistuttaa, että laitteiden 
suojaus ja päivitykset on pi-
dettävä ajan tasalla, eikä omaa 
uhkaa kannata vähätellä varsin-
kaan osana työyhteisöä.

 – Moni voi kokea, ettei ole 
yksilönä houkutteleva kohde 

tai uhri. Sil-
ti jokainen 
meistä voi 
joutua uhrik-
si ihan vaan 
sen takia, että 
on niin sano-
tusti heikoin 
lenkki, Laari 
toteaa.

Kirja haluttiin   
kaikkien saataville

Kirjassa avataan monia kyber-
puolustukseen liittyviä käsit-
teitä yksinkertaisesti, ja yhte-
nä kirjan tavoitteena on ollut 
mahdollisimman yleistajuinen 
ja helposti lähestyttävä kielen-
käyttö.

– Alun perin kirja suunniteltiin 
sotilaille ja upseereiden kou-
lutukseen, mutta sitä laajen-
nettiin, jotta se soveltuu koko 
puolustusvoimien henkilöstöl-
le ja kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille, Laari kertoo.

Kirjan sisältö mahdollistaa toi-
mintaympäristön seuraamisen 
myös tulevaisuudessa. Lisäksi 
kirja soveltuu hyödynnettäväk-
si opetuksen tukena Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa ja muissa 
oppilaitoksissa.

Jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä 
kybertoimintaympäristö haas-
taa kirjan sisältöä ja ajankoh-
taisuutta, mutta Laari uskoo, 
että kirjassa käsiteltävät pe-
rusasiat eivät tule kehittymään 
yhtä nopeasti kuin teknologia.

Tavoitteena yleistajuinen esitys kaikille kiinnostuneille
#kyberpuolustus-kirja   
opastaa kyberin maailmaan


