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Mukaan toimintaan

Syksyn toiminta piirimme alueella on 
lähtenyt käyntiin tutun aktiivisesti, 
MPK:n ja paikallisten yhdistysten jär-
jestämille  kursseille jäsenyhdistystem-
me jäsenet ovat osallistuneet harjoituk-

sien suunnittelijoina, vetäjinä, kouluttajina sekä 
kurssilaisina. Ammunnan harjoittelu ja kilpailut 
kiinnostavat edelleen hyvin, vaikka uusi aselaki 
toimintaa ja lakien tulkinnat mm. MPK:n järjes-
tämien ampumatapahtumien mahdollisuudesta 
tilannetta haittaavatkin sekä aiheuttavat häm-
mennystä. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta 
ampumakilpailusta nähtiin jälleen 1.9. järjestet-
ty perinteinen Heikki Tuokko kilpailu.
Hallinnollisen toiminnan piirihallitus aloit-
taa syksyn ensimmäisellä kokouksella 25.9. 
Porvoossa, tervetuloa piirihallituksen jäsenet 
runsaslukuisesti kokoukseen. 37. Uudenmaan 
Maanpuolustusjuhlaa vietämme Lohjalla lau-
antaina 5.10. Lohjan aktiivit ovat tehneet suu-
ren työn hienon ja perinteisen juhlan ja tapah-
tuman järjestämiseksi, tahdonkin kiittää teitä 
lämpimästi tehdystä työstä. Kutsun kaikki piirin 

maanpuolustajat osallistumaan tapahtumaan ja 
ottakaa myös naapurikin mukaan. Nähtävää ja 
koettavaa varmasti riittää.
Reserviläispiirimme juhlii syksyllä 60- vuotis-
juhliaan, juhlavastaanotto järjestetään keskiviik-
kona 16.10. Järvenpäässä, juhlavastaanoton jäl-
keen pidämme piirin syyskokouksen. Tarkempi 
aikataulu lähetetään yhdistyksille lähiviikkojen 
aikana.
Itsenäisyyspäivä lähestyy, nyt on viimeiset het-
ket anoa mm. reserviläisliiton ansiomitaleita 
ansioituneille maanpuolustajille sekä sidosryh-
mille, muistaminen on tärkeää se osoittaa että 
tehty työ on huomioitu ja että palkitun työ on 
ollut tärkeää. 
Toivotan kaikille juhlavaa ja lämmintä syksyä!

Mats Fagerström

Jotkut ovat saaneet vietettyä kesälomansa, toisilla se on 
vielä edessä. Fakta on kuitenkin se, että vapaaehtoisella 
maanpuolustuspuolella kesä-heinäkuu tuppaa olemaan 
suurella osalla väestä rauhallista aikaa. Hyvä niin, toi-
vottavasti kaikki ovat tavalla tai toisella saaneet ladattua 

paristojaan, koska taas mennään!
Paljon keskustelua kesän aikana on herättänyt uusi ampuma-ase-
laki, joka muuttui 15.7.2019. Voin tässä hyvässä seurassa tun-
nustaa, että kyllä pää meni pyörälle, kun luin mitä kaikkea laki 
toisi tullessaan ja miten se vaikuttaisi varsinkin vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen puolella ampumaharrastukseen ja aselupien 
saamiseen jatkossa. Paljon oli erilaisia päivämääriä, paljon epä-
selvyyttä lain tulkinnoista, paljon keskusteluja… aikamoinen 
paketti tuhtia asiaa.
Muutoksia tuli paljon, mm. erityisen vaarallisten ampuma-asei-
den luokka (ns. A-luokka) laajeni. Syvä oli huoli myös muun-
muuassa reserviläisammuntojen suorittamisesta jatkossa ja MP-
K:n puolella päätettiin jo ampumakoulutuksen lopettamisesta, 
koska lakia pystyi tulkitsemaan niin, että pulassa oltaisiin, jos 
jotain tehtäisiin vähänkin väärin. Onneksi valtioneuvostossa 
22.8.2019 hyväksyttiin asetus, joka mahdollistaa MPK:n am-
pumakoulutuksen jatkumisen. Asetus tuli voimaan 1.9.2019. 
Näin Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja pystyy 
jatkamaan toimintaansa tällä osa-alueella jatkossakin ja moni 
ampumisen harrastaja pystyy ottamaan rennosti. Rakas ja tärkeä 
harrastus ei ole loppumassa.
Lain tulkinnasta voitiin ja voidaan edelleen olla tiettyyn pistee-
seen asti eri mieltä. En kovin monta ihmistä tunne, joille ky-
seinen laki olisi kaikilta osin täysin selvä. En myöskään usko 
edelleenkään, että se on kaikille viranomaisillekaan täysin selvä. 
Siksi eri tahot ovat pitäneet ja pitävät jatkossa tiedotustilaisuuk-
sia uuden ampuma-aselain vaikutuksista reserviläistoimintaan. 
Kehoitan yhdistysten jäseniä hakeutumaan näihin tiedotustilai-
suuksiin täydentämään omaa tietouttansa. Jos jäsenistö tuntee 
tarvetta tällaisten tilaisuuksien järjestämiseen piirin tai oman 
reserviupseeriyhdistyksen kautta, olkaa rohkeasti yhteydessä al-
lekirjoittaneeseen tai oman yhdistyksenne puheenjohtajaan.
Suomen Reserviupseeriliitosta kuuluu myös uutta: tänä vuonna 
on jälleen aika RUL:n liittokokoukselle, joka pidetään Turussa 
16.11. Reserviupseeriyhdistykset pääsevät valitsemaan uutta pu-
heenjohtajaa, sillä liiton nykyinen puheenjohtaja Mikko Halki-
lahti on ilmoittanut jo edellisen valinnan yhteydessä, ettei hän 
ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään nykyisen kau-
den päättyessä. Kiitämme Mikkoa kuluneista vuosista ja kiitet-
tävästä työstä yhteisten pyrintöjen eteen!
Tähän päivämäärään mennessä puheenjohtajakilpailuun on il-
moittautunut neljä ehdokasta. Käyn heitä läpi enemmän seuraa-
van lehden puheenjohtajan palstassani. Liittokokouksen muihin 
päätöksiin sisältyy muunmuuassa liittovaltuuston valitseminen 

ja kolmivuotissuunnitelman hy-
väksyminen. Näistäkin aiheista 
lisää seuraavassa lehdessä.
Uudenmaan reserviläispiirien yh-
dessä järjestämä Maanpuolustus-
päivä 2019 pidetään tänä vuonna 
lauantaina 5. lokakuuta Lohjalla. 
Päivän järjestämisestä vastaavat 
Lohjan alueen reserviläisyhdis-
tykset (Etelä-Lohjan Reservi-
naliupseerit ry, Lohjan Seudun 
Reservinaliupseerit ry ja Lohjan 
Reserviupseerikerho). Klo 9.30 
lähtee seppelpartio Laurentius-sa-
lin luota toisella puolella katua 
sijaitsevalle hautausmaalle laske-
maan seppeltä Sankarihaudalle. Klo 10.00 – 14.00 on Kirkkoka-
dun varrella nähtävissä Puolustusvoimien kalustonäyttely sekä 
yhteistyötahojen esittelyteltat. 11.30 on vuorossa paraatijoukko-
jen katselmointi ja klo 12.00 ohimarssi. Klo 14.00 alkava Maan-
puolustusjuhla on avoin kaikille. Jos sää sallii ja muita tehtäviä 
ole, tulee paikalle kalustoesittelyyn myös Puolustusvoimien 
NH-90 -helikopteri. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten viimeistään nyt kannattaa 
varata päivä kalenteriin. Toivottavasti näemme tapahtumassa. 
Tervetuloa mukaan tapahtumaan, jonkalaista muualta Suomesta 
ei löydy!

Maanpuolustuskaverini heitti taannoin vitsillä, että kohtahan se 
on jo joulu. Ei kyllä kieltämättä enää paljon puutu, kolme kuu-
kautta ja pari viikkoa päälle. Mihin se aika oikein häviää? Sitä 
ennen kuitenkin otetaan se pieni kuuluisa etukeno ja painetaan 
maanpuolustushommia juuri sen verran, kuin jokainen jaksaa ja 
ennättää. Muistetaan, että maanpuolustus kuuluu kaikille, ja jo-
kaisen panos on yhtä tärkeä!

Tatu Häkkinen

Taas on se aika vuodes-
ta kun yhdistyksissä ja 
piirissä valitaan vastuu-
henkilöitä ensi vuoden 
toimintaa ohjaamaan. 

Aiemminkin olen tästä asiasta kir-
joittanut ja kirjoitan taas. Nyt on 
sopiva hetki ilmoittautua ehdolle 
yhdistysten johtokunnan jäsenek-
si, valinnathan tehdään yhdistysten 
syyskokouksissa. Etenkin nuorem-
man jäsenistön toivotaan tulevan 
mukaan vastuuta kantamaan ja op-
pimaan yhdistystoimintaa. Hallin-
nollisesti yhdistyksethän kyllä toimivat hyvin vuosia johtokun-
nissa istuneiden johdolla, mutta koskaan uudet ajatukset eivät 
ole pahasta yhdistyksen hallinnossa. Vuosikymmeniä johto-
kunnissa toimineet voivat leipääntyä tehtävään ja asiat tulevat 
hoidettua rutiininomaisesti vuodesta toiseen. Dokumentteihin 
tehdään päivämääräpäivitykset ja sisältö on entinen. Tieten-
kään ei yhdistyksen toimintaa tehdä pelkästään johtokuntatyös-
kentelyssä, vaan eri osa- alueiden vastuuhenkilöillä on merkit-
tävä osuus toiminnan kiinnostavuuden ja vetävyyden kanssa.
Monen tasoisesti toivotaan yhdistyksen toimintaan osallistut-
tavan, tärkeimpänä tietysti erilaisiin tapahtumiin ja muuhun 
toimintaan jäsentasolla osallistuminen. Liian nuoreksi ei ole 
osallistujakuntakaan päässyt muodostumaan. Toivon nuo-
rien osallistuvan toimintaan ja haastavan yhdistyksen johtoa 
järjestämään nuoria kiinnostavaa toimintaa, oli se sitten am-
pumista, maastotoimintaa tai jotain ihan muuta uutta ja kiin-
nostavaa. Kaikkia jäseniä kannustan osallistumaan toimintaan 
tulevana vuonna ja tuomaan ajatuksiaan esille yhdistysten ja 
piirin syyskokouksissa. Yhdistysten toimintasuunnitelmat kä-
sitellään syyskokouksessa ja sinne saanee mukaan nostettua 
kiinnostavia toiminnan osa- alueita. Yhdistyksissä voisi hyvä 
olla muutaman vuoden välein aloittaa toimintasuunnitelman 
kirjoittaminen tyhjälle paperille, eikä aina vanhaa pohjaa ihan 
vähän päivittämällä. Tässä toimintatavassa voisi olla mahdol-
lista, että sisältöä tulisi oikeasti mietittyä ja ajateltua tuleeko 
joku tapahtuma tai toiminta oikeasti sitten tehtyä ja onko sitä 
edes muutamiin vuosiin tullut järjestettyä. Tärkeintä ei toimin-
tasuunnitelmassa ole ainakaan ulkoasu ja pituus, vaan sisältö, 
jonka mukaan suunnittelukausi toimitaan.
Tänä vuonna olen ollut kahdessa maastolajien kilpailussa vas-
tuutehtävissä, molemmat kilpailut jouduttiin perumaan vähän-
laisen osanottajamäärän vuoksi. Toinen tuli peruttua jo hyvissä 
ajoin kun näytti, ettei varmoja tulijoita ollut tarpeeksi. Paljoa-
kaan ei vielä valmisteluja kisaa varten ollut tehty. Toinen taas 
peruttiin lähes viime hetkellä. Siihen oli kyllä iso valmistelutyö 
tehty, mutta kun pakollisesti tarvittava järjestäjämäärä on pal-
jon isompi kuin ilmoittautunut osallistujamäärä, niin ei oikein 
voi kun perua tapahtuman. Sinänsä ikävää perua kisa, jossa 
eniten piirin kisoista mitataan reserviläistaitoja ja johtamista. 
Reserviläisurheiluliitto yritti järjestää tänä syksynä strategia-
päivät, joissa oli tarkoitus työpajatyyppisesti suunnitella kent-
täkelpoisuuteen ja kilpaurheiluun kehittämistoimia. Tavoittee-
na oli löytää kehittämistoimia tulevan toiminnan parempaan 
vastaavuuteen reserviläisten tarpeisiin. Tilaisuus jouduttiin pe-
rumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Intoa ja henkilöitä 
toiminnan kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen siis on, 
mutta osallistujia ei niinkään. Toki monissa lajeissa osallistuja-
määrät ovat kelvollisella tasolla, joissain jopa kasvamaan päin. 
Milläköhän saataisiin väki takaisin mukaan osallistumaan yh-
teisen asian suunnitteluun ja kehittämiseen? Ja ennen kaikkea 
osallistumaan järjestettyyn toimintaan.
37. Uudenmaan maanpuolustuspäivä on lauantaina 5.10.2019 
Lohjalla, laaja kalustonäyttely ja maanpuolustusjuhla siellä oh-
jelmassa. Tässä lehdessä toisaalla laajasti päivän tapahtumista. 
Kannattaa käydä paikan päällä.
Lohjalle siis isolla joukolla

Timo Åkman
päätoimittaja



Kolmossivu

Maavoimien 
suojelun 
suorituskyky
kehittyy
Maavoimien suojelukou-
lutusta kehitetään aloit-
tamalla Porin prikaatissa 
koulutus aidoilla taiste-
luaineilla ja ottamalla 
käyttöön koulutukseen 
tarkoitettu erillinen taiste-
luainekoulutusalue. Tähän 
asti Suomessa on suojelu-
koulutuksessa taisteluai-
neiden sijasta käytetty si-
mulantteja.

Koulutus on ensimmäinen 
laatuaan Suomessa, ja Po-
rin prikaati on taisteluai-
neiden ainut kouluttaja. 
Porin prikaatin Suojelun 
osaamiskeskus järjestää 
taisteluainekoulutusalu-
een käyttöönottoharjoi-
tuksen 16.-20.9.2019 
Säkylässä. Harjoitusalue 
otetaan käyttöön syksyl-
lä 2019 ja varusmiehille 
koulutus aloitetaan saapu-
miserästä 1/2020 alkaen.

Koulutuksen tarkoitukse-
na on kehittää ensisijai-
sesti kotimaan sodan ajan 
suorituskykyä ja osaamis-
ta mahdollisimman au-
tenttisissa koulutusympä-
ristöissä. Samankaltaisiin 
koulutuksiin on osallis-
tuttu vuosien ajan ulko-
mailla. Edellisen kerran 
taisteluainekoulutukseen 
osallistuttiin Ruotsissa 
RECCEX16 -harjoituk-
sessa. Taisteluainekoulu-
tuksen järjestäminen ko-
timaassa on huomattavasti 
edullisempaa ja tehostaa 
koulutusta merkittävästi. 
Taisteluainekoulutusta an-
netaan myös muille viran-
omaisille.

Taisteluainekoulutuksessa 
harjoitellaan samoja suo-
rituksia kuin tavanomai-
sessa suojelukoulutuk-
sessa, mutta käytössä on 
kemiallisia taisteluaineita 
(sinappikaasu ja sariini). 
Koulutus on varomääräys-
ten mukaista toimintaa ja 
se on tarkkaan valvottua.

Koulutuksessa käytettä-
vät taisteluaineet kuuluvat 
kemiallisen aseiden kiel-
tosopimuksen mukaisiin 
kemikaaleihin. Sopimus 
mahdollistaa kuitenkin 
kyseisten taisteluaineiden 
käytön Puolustusvoimien 
harjoituksissa.

Jokaiseen taisteluainehar-
joitukseen sisältyy suoja-
varusteiden tiiveydento-
teaminen ja toimenpiteet 
vaaratilanteessa. Ulko-
mailta saatujen harjoitus-
kokemusten mukaan suu-
rin terveydellinen riski on 
koulutettavan lämpöuupu-
mus tai paleltuminen.

P u o l u s t u s v o i m a t 
hankkii kehittämiään 
liivejä 11,2 miljoonal-
la eurolla.
Jalkaväkitaistelijat 
saavat käyttöönsä 
paremman liikkuvuu-
den mahdollistavat 
uudet suojaliivit. 
Kotimaassa valmistetut 
M17-luotisuojaliivit otetaan 
käyttöön syksyn 2019 aikana 
kaikissa puolustushaaroissa. 
M17-luotisuojaliivi on tarkoi-
tettu jalkaväen taistelijoiden 
henkilökohtaiseksi suojava-
rustukseksi.
M17-luotisuojaliivissä on 
hyvä ballistinen suoja kranaat-
tien sirpaleita vastaan sekä 
erillisten lisälevyjen ansiosta 
kiväärikaliiperisia luoteja vas-
taan.
Uutta on esimerkiksi liiviin 
liittyvä niin sanottu levynkan-
tojärjestelmä, jonka ansiosta 
erillistä varusteliiviä ei vält-
tämättä enää tarvita. Rakenne 
on kevyempi, mikä helpottaa 
taistelijan liikkumista. Lisäksi 
liivi on kuvioitu M05-puvusta 
tutulla maastokuviolla.
– Meillä on aiemmin ollut ras-
kas taktinen liivi, joka suojaa 
taistelijaa 360-asteisesti. Nyt 
parannamme taistelijan liikku-
vuutta, erittelee liivejä valmis-
tavan C.P.E. Production Oy:n 
toimitusjohtaja Harri Kolu.
Käytännössä liikkuvuuden 
parantaminen tarkoittaa, että 
liivin rakenne kevenee. Tästä 
huolimatta kokonaisuuteen 
kuuluu kylkiin tulevat pehme-
ät suojapaneelit ja alasuoja.
Kevenemisestä huolimatta 
suojaustaso pysyy Kolun mu-
kaan samana. Luonnollisesti 
liivi myös täyttää kaikkien 
standardien vaatimukset.

– Materiaalintoimittajamme 
ovat olleet kovilla etsiessään 
sopivia ratkaisuja, jotka täyt-
tävät kaikki vaaditut ominai-
suudet. Käytettävät materiaa-
lit ovat todella korkeatasoisia, 
Kolu kuvailee.
Luotisuojaliivi rakentuu si-
ten, että päällimmäisenä 
näkyy kankainen osa, joka 
peittää alla olevat suojaavat 
kerrokset. Kovimmissa osis-
sa, vatsan ja selän kohdalla, 
suojaava osa rakentuu erilai-
sista kerroksista. Käytännössä 

kova osa on siis napakka pino 
samanmuotoisia suikaleita eri-
laisista materiaaleista. Pääosin 
nämä suikaleet ovat ballistista 
polyeteenia – silmämääräisesti 
jotakuinkin muovin näköistä 
materiaalia. C.P.E. Productio-
nille suikaleet toimittaa alan-
komaalainen yritys.
Ballistisia materiaaleja saapuu 
liiveihin ympäri Eurooppaa, 
ja Kolu kehuu niitä nykyai-
kaisiksi ja kevyiksi. Pinnan 
kankaiset materiaalit kestävät 
lujia repäisyjä ja hankausta 

sekä sisältävät infrapunasuo-
jauksen.
– Liivissä on mietitty moni-
puolisesti puolustusvoimien 
tarpeita ja siinä on otettu huo-
mioon suojauksen lisäksi mo-
nen tyyppiset kiinnitykset, ku-
vailee Kolu ja nimittää liiviä 
samalla myös kantolaitteeksi.
Liiviin kykenee kiinnittämään 
monenlaisia taskuja ja osia, 
mukaan lukien suojanaamarin. 
Lisäksi uusi lähiradiojärjes-
telmä, jonka puolustusvoimat 
ottaa pian käyttöön, on huo-

mioitu.
Ensimmäiseksi yhtiö val-
mistaa etu-, taka-, kylki- ja 
alasuojapaneelit. Ne tehdään 
leikkaamalla ballistista suoja-
materiaalia joko käsin leikku-
rilla tai muoteilla. Prosessia 
voi verrata vaikkapa siihen, 
että leikkaisi piparkakkutai-
kinasta kuvioita joko pipar-
kakkumuotilla tai veitsellä 
piirtämällä. Taikinan sijaan 
kyseessä on esimerkiksi muo-
vinen tai metallinen suojama-
teriaali, jota sitten kootaan 
kerroksittain. Sitten syntyneet 
suojapaneelit saumataan.
– Pelkästään suojapaneelien 
saumaus ja kaikkien materiaa-
lien saaminen ajoissa on aika-
moinen soppa, ja aikataulu on 
kiireinen, toteaa Kolu.
Levynkantojärjestelmä tekee 
liivistä kätevämmän, mut-
ta valmistajalle se merkitsee 
myös todella monta ompe-
luminuuttia liiviä kohden. 
Yhtiön tehtaalla työskentelee 
monta ompelijaa, mutta täs-
sä tapauksessa yritys tekee 
yhteistyötä Finn-Savotta -ni-
misen yrityksen kanssa, joka 
hoitaa ompelemisen.
Koska ommeltavana on eri-
kokoisia ja -muotoisia kap-
paleita, ompelu on edelleen 
hoidettava käsin. Kolu iloit-
seekin, että käsin tehtävä työ 
hoidetaan Suomessa, mikä on 

tekstiilialalla nykyisin harvi-
naista.
Uuden mallin kehitti puolus-
tusvoimat yhteistyössä toisen 
alan yrityksen kanssa. C.P.E. 
Production valittiin liivien 
toimittajaksi tarjouskilpailun 
perusteella. 
Uudet liivit ovat tulossa kaik-
kien puolustushaarojen ase-
velvollisten ja palkatun soti-
lashenkilöstön käyttöön sitä 
mukaa, kun uutukaisia on heil-
le jakaa.

Hankinnan kokonaiskustannus yli 11 M €
Luotisuojaliivit jokaiselle taistelijalle

Pinnan kankaiset materiaalit kestävät lujia repäisyjä ja hankausta sekä sisältävät infrapunasuojauksen.
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Reserviläisliiton liit-
tokokouksen käsitte-
lyssä ovat mm. vuo-
den 2018 toiminta- ja 
tilikertomus sekä 
2020 toimintasuunni-
telma ja budjetti.
Lauantain 16.11. kokous-
lounas (15 €) ja saman il-
lan juhlaillallinen (65€) on 
maksettava ilmoittautumisen 
yhteydessä. Maksu tapahtuu 
verkkopankkimaksulla ja on-
nistuu kaikkien suomalaisten 
verkkopankkien asiakkaille. 
Yhdellä kertaa voi ilmoittaa ja 
maksaa enintään 20 henkilöä. 
Lähinnä jotkin piirit ja isot 
yhdistykset saattavat maksaa 
useamman osanottajan kerral-
la. Seuralaisohjelma makse-
taan käteisellä paikan päällä 
eli sivuston kautta vain ilmoit-
taudutaan mukaan. Seuralai-
sohjelmaan pitää ilmoittautua 
erikseen eli sitä ei voi varata 
samalla kertaa, kun ostaa lou-
naan tai illalliskortin.
Lounaan ja illalliskortin voi 
henkilö ostaa ja maksaa sa-
malla kertaa.

Alustava ohjelma
Perjantai 15.11.2019
14.00 Tiedotustilaisuus, Di-
ning room 1.krs
17.00 Suomen Reserviupseeri-
liiton liittohallitus
17.00 Maanpuolustusnaisten 
Liiton työvaliokunta
17.00 Maanpuolustuskiltojen 
liittohallituksen kokous
19.20 Kaupungin vastaanotto, 
Turun kaupungintalo, Auraka-
tu 2, 20100 Turku (kutsuvie-
raille)
- Smart casual, ei kunniamerk-
kejä

Lauantai 16.11.2019

09.00 Infopisteet, Kristallisali 
10.00 Reserviläisurheiluliiton 
syyskokous
10.00 MNL:n infotilaisuus
12.00 RES-klubi
11-13.30 Yhteinen, liukuva 
lounas 
14.00 Maanpuolustuskiltojen 
liittovaltuuston kokous
14.00 Reserviläisliiton liitto-
kokous
13.00 Suomen Reserviupseeri-
liiton liittokokous
14.00 Maanpuolustusnaisten 
Liiton syyskokous
14.00 Seuralaisohjelma 
19.00 Yhteinen iltajuhla

Sunnuntai 17.11.2019

10.00 Jumalanpalvelus, Turun 
tuomiokirkko
11.30 Lippulinnan reitti: Tuo-
miokirkontori - Itäinen Ranta-
katu - Teatterisilta - Läntinen 
Rantakatu - hotelli
12.00 Kahvitarjoilu 
13.00 Valtakunnallinen maan-
puolustusjuhla, Turun VPK:n 
talo

Nettisivukoulutus  
jalkautuu piireistä  
yhdistyksiin
Liiton uudet verkkosivut au-
kesivat tällä erää 2. syyskuuta. 
Piirejä pyydetään lähitulevai-
suudessa nimeämään piirisi-
vustojen vastuukäyttäjät, jotka 

koulutetaan uuden sivuston yl-
läpitoon. Piirien vastuukäyttä-
jät toimivat myös yhdistysten 
tukihenkilöinä, jotka auttavat 
yhdistyksiä kotisivujen teke-
misessä. Uusi verkkosivusto 
aukesi tällä erää aikataulun 
mukaisesti 2. päivä syyskuu-
ta. Uuden sivuston navigaatio 
on suunniteltu siten, että niin 
liiton toimintaan tutustuvat 
kuin pidempään mukana olleet 
löytävät tarvitsemansa tiedon 
vaivattomasti. Tavoitteena on, 
että sivuston kaikkia järjestel-
miä käytettäisiin jatkossa sa-
moilla tunnuksilla.
Syksyn mittaan käynnistyy 
yhdistys- ja piirisivustojen 
uusiminen sekä rajapinnan 
rakentaminen jäsenrekisteriin 
päätetyssä laajuudessa. Reser-
viläisliiton piirejä pyydetään 
lähitulevaisuudessa nimeä-
mään piirisivustojen vastuu-
käyttäjät, jotka koulutetaan 
uuden sivuston ylläpitoon. Pii-
rien vastuukäyttäjät toimivat 
myös yhdistysten tukihenki-
löinä, jotka auttavat yhdistyk-
siä kotisivujen tekemisessä. 
Reserviläisliiton vanhan si-
vuston sisältämät 150 yhdis-
tys- ja piirisivustoa säilyvät 
toiminnassa ainakin kuluvan 
vuoden loppuun saakka. Van-
hojen nettisivujen ekstranetin 
sisältö on tässä vaiheessa yh-
distysten käytettävissä.
Liiton, piirien ja yhdistysten 
toiminnan raportointi tulta-
neen vielä tänä vuonna to-
teuttamaan totuttuun tapaan, 
mutta vuoden 2020 toiminnan 

raportoinnissa tullaan hyö-
dyntämään uutta järjestelmää, 
jossa tapahtumien tiedot syö-
tetään yhteiseen järjestelmään 
sitä mukaa kun ne tapahtuvat, 
jolloin koko vuoden tietoja ei 
tarvitse raportoitaessa hakea 
takautuvasti.

Jäsenkehitys aiempaa 
maltillisempaa
Reserviläisliiton jäsenmäärä 
on tälle hetkellä hieman viime 
vuotta korkeammalla tasolla 
sekä kokonaisjäsenmäärän 
että maksaneiden jäsenten 
osalta. Jäsenyyttä hakeneita on 
lähes yhtä paljon kuin viime 
vuonna.
Liitto laskuttaa uusia jäseniä 
syyskuun loppuun saakka. Tä-
män jälkeen liittyneet saavat 
vasta ensi vuoden jäsenmak-
sun, mitä voidaan hyödyntää 
jäsenhankinnassa.
Elokuun alussa niin liiton ko-
konaisjäsenmäärä kuin jäse-
nyyttä hakeneiden määräkin 
oli viime vuotta hieman pie-
nemmällä tasolla. Maksaneita 
jäseniä oli sen sijaan hieman 
vuotta 2018 enemmän. Jäsen-
hakemuksia oli elokuun al-
kuun mennessä jätetty 1.602 
kappaletta, joka on viime 
vuotta 2,5 prosenttia vähem-
män. Naisia jäsenyyttä hake-
neista oli peräti 11 prosenttia. 
Kahdeksassa piirissä liittynei-
tä oli enemmän kuin viime 
vuonna vastaavaan aikaan.
– Tilanne ei ole huono mutta 
näyttää kuitenkin siltä, ettei 

viimeisen parin vuoden kas-
vuvauhtiin tänä vuonna aivan 
päästä. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että liiton jäsenmää-
rä on kasvanut käytännössä 
jo kahden vuosikymmenen 
ajan. Tämä on suomalaisessa 
kansalaisjärjestökentässä har-
vinaista, taustoittaa toimin-
nanjohtaja Olli Nyberg Reser-
viläisliiton jäsenkehitystä.

Uusimaa ja Pohjois- 
Savo vahvassa vireessä
Reserviläispiireistä suhteelli-
sesti mitattuna vahvin kasvu 
liittyneissä on ollut Uudella-
maalla, jossa jäsenyyttä ha-
keneiden määrät ovat lähes 
kolmannesta viime vuotta kor-
keammalla tasolla.
– Aktiivinen ampumatoiminta 
on väylä, joka tuntuu tuovan 
meille eniten nuoria jäseniä. 
Lisäksi järjestämme vuosittain 
mm. Nuorten reserviläisten 
päivän yhteistyössä Helsingin 
piirien kanssa sekä Uuden-
maan maanpuolustuspäivän. 
Uusia nuoria jäseniä houkutte-
lee nuorille suunnattu toimin-
ta, Uudenmaan reservipiirien 
toiminnanjohtaja Kari Halo-
nen kertoo.
Pohjois-Savossa vastaava 
kasvuluku on 22 prosenttia ja 
jäsenistä suhteellisesti suurin 
osuus (6,6 %) on tänä vuonna 
liittyneitä. Uusia jäseniä on 
verraten paljon myös Helsin-
gin reserviläispiirissä (6 %) ja 
Pohjois-Pohjanmaan piirissä 
(5,6 %). 

– Kasvua analysoitaessa 
avainluku on yleensä viisi pro-
senttia. Tämä riittää vuosittain 
kattamaan jäsenpoistuman 
ja vasta tämän ylittävä osuus 
alkaa tuottaa jäsenkasvua, 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
selvittää.

Jäsenyyden haku  
helpottuu
Reserviläisliiton jäsenyyttä 
hakee vuosittain 2.500– 3.000 
henkilöä, joista 4/5 jättää jä-
senhakemuksensa liiton inter-
net-sivujen kautta. Sähköistä 
jäsenyyden hakulomaketta 
käyttävät usein myös yhdis-
tykset uusien jäsenten tietojen 
syötössä. Lomake on koettu 
vaikeakäyttöiseksi eikä sen 
täyttö ole aivan kaikilta onnis-
tunut.
Reserviläisliitto on parhaillaan 
uusimassa internet-sivujaan. 
Uudistuksen yhteydessä myös 
jäsenhakemuksen täyttäminen 
helpottuu. Pakollisia tietoja on 
jatkossa aiempaa vähemmän ja 
tiedot syötetään järjestelmään 
vaiheittain. Kesken jääneistä 
liittymisyrityksistä jää jälki 
järjestelmään ja asianomaisiin 
henkilöihin voidaan olla yh-
teydessä.
– Meille tulee jonkin verran 
negatiivista palautetta liitty-
mislomakkeen vaikeakäyttöi-
syydestä. Jatkossa jäsenyyden 
haku on paljon nykyistä hel-
pompaa mutta yhdistykset toki 
edelleen päättävät keitä niiden 
jäseneksi hyväksytään, kertoo 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
uudistuksesta.
Uudistuksen tavoitteena on 
asiakaspalveluportaali-tyyp-
pinen sivusto, jonka kautta 
voidaan jatkossa hoitaa val-
taosa jäsen- ja luottamus-
henkilöasioinnista liittyen 
jäsenrekisteriin sekä muihin 
hallinnollisiin asioihin. Uu-
den järjestelmän rakentaminen 
alkoi keväällä ja sen ensim-
mäinen osa aukeaa syyskuun 
alussa. Tämän jälkeen järjes-
telmään rakennetaan uudet 
yhdistys- ja piirisivupohjat 
sekä rajapinta Maanpuolustus-
rekisteriin, joiden on tarkoitus 
tulla käyttöön kuluvan vuoden 
loppuun mennessä.

Jäsenille koodilukko  
ilmaiseksi
Reserviläisliiton ja Corrotech 
Oy:n yhteistyön myötä liiton 
jäsenet saavat jäsenetuna koo-
dilukollisen asekaapin avain-
lukollisen kaapin hinnalla 
(edun arvo 180€).
Reserviläisliiton ja Corrotech 
Oy:n vuodenvaihteessa alka-
neen yhteistyön myötä liiton 
jäsenet saavat jäsenetuna koo-
dilukollisen asekaapin avain-
lukollisen kaapin hinnalla 
(edun arvo 180€). Koodilukko 
on turvallisempi kuin avain-
lukko, jonka avaimen varas 
tai joku muu asiaton henki-
löö voi helposti löytää. Cor-
rotechin kaapit ovat erittäin 
turvallisia ja itse asiassa jopa 
huomattavasti vahvempia kuin 
viranomaisen tulevaisuudessa 
vaatimat EN14450 S1 ja EN 
1143 -1 -standardit kaapeilta 
edellyttävät. Tarjolla oleviin 
asekaappeihin voi tutustua 
Corrotechin verkkokaupassa. 

Jäsenedun saa mainitsemalla 
tilauksen yhteydessä Reservi-
läisliiton jäsennumeron.
Yhteistyön taustalla on vuo-
den 2015 lopulla tehty aselain 
muutos, jooka vaatii viimeis-
tään 30.11.2020 hankkimaan 
EN14450 S1 tai EN1143 -1 
-standardin vaatimukset täyt-
tävän asekaapin, mikäli omis-
taa vähintään kuusi asetta. 
Tähän lasketaan kuuluvaksi 
myös tehokkaat ilma-aseet. 
Standardin mukainen asekaap-
pi tulee olla myös silloin, jos 
yksikin henkilön omistamista 
aseista on ns. ERVA-ase eli nyt 
eduskuntakäsittelyssä olevan 
aselain muutoksen mukaan 
pitkä, itselataava kertatuliase 
yli 10 patruunan lippaalla tai 
itselataava, lyhyt kertatuliase 
yli 20 patruunan lippaalla.
Asekaappihankintaa tehdessä 
kannattaa tarkistaa, minkä ni-
menomaisen standardin vaa-
timukset kaapin ilmoitetaan 
täyttävän, ja mitä nämä stan-
dardit käytännössä tarkoit-
tavat. Mikäli kerrotaan vain, 
että kaappi on turvallinen, on 
mahdollista, että se hyväk-
sytään vain yksittäisen Ei-
ERVA-aseen säilyttämiseen 
mutta kaappia ei kuitenkaan 
hyväksytä kuuden aseen tai 
ERVA-aseen säilyttämiseen 
enää 30.11.2020 jälkeen. Cor-
rotech Oy:n sivuilla on tarjolla 
laadukasta tietoa standardeista 
ja niiden vaatimista murto-
lujuuksista. Corrotech Oy on 
Torniossa toimiva suomalai-
nen Metallialan yritys, jonka 
yhtenä tuotteena ovat asekaa-
pit. Kaikki yhtiön kaapit val-
mistetaan Suomessa.
Reserviläisliitto ja Corrotech 
aloittivat yhteistyön 1.1.2019, 
jonka myötä liiton jäsenille 
avautui mahdollisuus saada 
jäsenetuna koodilukko avain-
lukollisen hinnalla. Reservi-
läisliitto kiittää yhtiötä yh-
teistyöstä ja mahdollisuudesta 
parantaa jäsentensä aseiden 
säilytyksen turvallisuutta.

Kenttäkaupassa  
laadukkaita tuotteita – 
tarjoustuote joka viikko
Paljon Reserviläisliiton erilai-
sia jäsen- ja järjestötuotteita 
on saatavissa liiton nettikau-
pasta. Kenttäkaupassa on joka 
viikko tarjouksessa viikon tuo-
te 10 % alennushintaan. Kent-
täkauppa-nimellä kulkevasta 
nettikaupasta voi ostaa myös 
reserviläispuukon yksittäis-
kappaleita. 

Messumateriaali löytyy 
Niini Oy:stä
Reserviläisliitto ylläpitää 
monipuolista messu- ja esit-
telymateriaalia sekä erilaista 
esite- ja muuta painomateri-
aalia, joita yhdistykset ja pii-
rit voivat tilata veloituksetta 
käyttöönsä. Materiaali tilataan 
nykyisin Niini Oy:n ylläpitä-
mästä, nettikauppatyyppisestä 
järjestelmästä. Toimitusaika 
on noin viikko. Palautettaessa 
materiaaleja takaisin kuitit ti-
latuista materiaaleista on säi-
lytettävä.

Reserviläisliiton liittokokous 2019 vietetään Turussa

Reserviläisliiton jäsenmäärä on tällä hetkellä hieman viime vuotta korkeammalla tasolla sekä kokonaisjäsen-
määrän että maksaneiden jäsenten osalta. Jäsenyyttä hakeneita on lähes yhtä paljon kuin viime vuonna.
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A m p u m a - a s e l a k i 
muuttui 15.7.2019. 
Muutoksella pannaan 
täytäntöön asedirek-
tiiviin tehdyt muutok-
set. Lainmuutos ei 
aiheuta toimenpiteitä 
valtaosalle nykyisistä 
aseluvan haltijoista. 

Myös suurin osa jatkossa ase-
lupaa hakevista voi toimia 
kuten tähänkin asti. Prosessi 
pysyy pääpiirteissään enti-
sellään. Ennen lainmuutosta 
myönnetyt luvat jäävät voi-
maan sellaisenaan joitakin 
harvoja poikkeuksia lukuun 
ottamatta, niistä lisää alla.

Erityisen vaaralliset  
ampuma-aseet
Lainmuutoksen myötä erityi-
sen vaarallisten ampuma-asei-
den luokka (niin sanottu 
A-luokka) laajenee. A-luok-
kaan kuuluvat vastedes myös:
ampuma-aseet, jotka on val-
mistettu toimimaan sarja-
tulella, mutta on muunnettu 
toimimaan kertatulella, lip-
paallisella kertatulella tai itse-
lataavalla kertatulella
lyhyet (kokonaispituus on 
enintään 600 mm tai piipun 
pituus on enintään 300 mm), 
keskisytytteiset itselataavat 
kertatuliaseet, joilla voidaan 
laukaista yli 21 patruunaa 
ilman uudelleenlatausta tai 
joissa käytetään latauslaitetta 
(kiinteä tai irrotettava), jonka 
kapasiteetti on yli 20 patruu-
naa
pitkät (mitat yli yllä mainitun 
lyhyen ampuma-aseen määri-
telmän) keskisytytteiset itse-
lataavat kertatuliaseet, joilla 
voidaan laukaista yli 11 pat-
ruunaa ilman uudelleenlataus-
ta tai joissa käytetään lataus-
laitetta (kiinteä tai irrotettava), 
jonka kapasiteetti on yli 10 
patruunaa
lyhyet itselataavat kertatu-
liaseet, jotka on suunniteltu 
ja valmistettu ammuttavaksi 
kahdella kädellä ja olkapäätä 
vasten tuettavaksi taikka muu-
ten kahden käden otteella am-
muttavaksi
Jos tällainen ampuma-ase 

on hankittu viimeistään 
12.6.2017, lupa säilyy sen voi-
massaoloajan ennallaan ilman 
mitään toimenpiteitä. Luvalla 
saa pitää hallussa ja hankkia 
edellä mainittuja latauslaittei-
ta (ns. isoja lippaita).
Jos ampuma-ase sen sijaan 
on hankittu 13.6.2017 tai sen 
jälkeen ja luvanhaltija haluaa 
edelleen säilyttää oikeutensa 
hankkia ja pitää hallussa suu-
rikapasiteettisia latauslaitteita, 
on lupaa haettava uudelleen 
kuuden kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta (viimeis-
tään 14.1.2020). Lupaa hae-
taan poliisilaitokselta uuden 
lain mukaisin perustein ja pe-
rusteen olemassaolo on osoi-
tettava uuden lain mukaisesti 
(katso sivut Hyväksyttävät 
käyttötarkoitukset ja Käyttö-
tarkoituksen osoittaminen) ja 
se annetaan siirtymäaikana 
maksutta. Ratkaisevaa on se, 

että hakemus on pantu vireille 
siirtymäaikana. Sitä voi myö-
hemmin täydentää, ja lupa 
on voimassa ennallaan siihen 
saakka kunnes hakemus on 
käsitelty ja uusi lupa myönnet-
ty. Hakemus säilyy siis vireillä 
poliisin järjestelmässä odot-
tamassa esimerkiksi sitä, että 
edellytys vuoden mittaiseen 
ampumaseuran jäsenyyteen on 
ollut mahdollista täyttää.
Ellei lupahakemusta panna 
vireille määräajan puitteissa, 
lupa raukeaa siltä osin kuin 
se koskee ns. isojen lippaiden 
hankkimista ja hallussapitoa. 
Luvan mukaista ampuma-aset-
ta saa siis ilman toimenpiteitä-
kin pitää edelleen hallussa ja 
käyttää ns. lyhyellä lippaalla, 
B-luokan ampuma-aseena. 
Ison lippaan hallussapito tä-
män jälkeen johtaa kaikkien 
niiden aselupien peruuttami-
seen, joiden nojalla henkilöl-

lä on oikeus pitää hallussaan 
pistoolia, pienoispistoolia, re-
volveria, pienoisrevolveria tai 
aseita, joiden toimintatapa on 
itselataava kertatuli.
Erityisen vaarallisten ampu-
ma-aseiden hankkimisesta, 
katso sivut Hyväksyttävät 
käyttötarkoitukset, Käyttö-
tarkoituksen osoittaminen ja 
Erityisen vaaralliset ampu-
ma-aseet.

Asealan elinkeinoluvat 
ja elinkeinon   
harjoittaminen
Ennen 1.1.2010 myönnetty 
asealan elinkeinolupa tai muu 
sellainen lupa, joka oikeuttaa 
harjoittamaan asealan elinkei-
noa, on uusittava. Uusiminen 
tapahtuu ilmoittamalla vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta 
Poliisihallituksen Asehallin-
toon aikeensa jatkaa elinkei-

notoimintaa. Ilmoitukseen 
liitetään alkuperäisen luvan 
kopio ja ampuma-aseasetuk-
sen 10 § mukaiset tiedot. Jos 
toiminta jatkuu ennallaan, uusi 
lupa annetaan maksutta. Jos 
luvan sisältöön (esimerkiksi 
toiminnan laajuuteen) halu-
taan tehdä samassa yhteydessä 
muutoksia, se käsitellään uu-
tena lupana, joka on maksul-
linen. Ellei ilmoitusta tehdä 
edellä mainitussa määräajassa, 
se raukeaa, eikä toimintaa saa 
enää harjoittaa.
Kaupan lisäksi jatkossa lu-
vanvaraista on myös aseiden, 
aseen osien, patruunoiden ja 
erityisen vaarallisten ammus-
ten kaupallinen vaihto, säi-
lyttäminen ja vuokraaminen. 
Myös Suomen sisällä tapahtu-
van siirtämisen tai valtion ra-
jat ylittävän siirron, tuonnin ja 
viennin järjestäminen kuuluu 
tämän luvan piiriin.

Luvan hakemisesta ja uusi-
misesta katso tarkemmin sivu 
Ase-elinkeinoluvat.

Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus ja  
reserviläistoiminta
Reserviläistoiminta sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevana 
koulutuksena (sotva) on uusi 
ampuma-aselain mukainen 
hyväksyttävä käyttötarkoitus. 
Tätä tarkoitusta voi käyttää 
perusteena silloin, kun haetaan 
lupaa pitkään ampuma-asee-
seen, jossa on tai johon voidaan 
kiinnittää ns. iso lipas (katso 
yllä tai sivu Erityisen vaa-
ralliset ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat ja ammukset). 
Muilla ampuma-aseilla harjoi-
tettava reserviläistoiminta pe-
rustellaan edelleen ampuma-
harrastuksena, poikkeuksena 
sovellettu reserviläisammunta 
(SRA), joka perustellaan am-
pumaurheiluna.
Luvan saaminen sotva-kou-
lutusperusteella edellyttää 
Puolustusvoimien puoltavaa 
lausuntoa siitä, että hakija on 
sijoituskelpoinen. Tällä lau-
sunnolla perustellaan direk-
tiiviin vaatimus siitä, että ha-
kijalla tulee olla kansalliseen 
maanpuolustukseen perustuva 
tarve kyseisen ampuma-aseen 
hallussapitoon ja sillä ampu-
miseen. Poliisi hankkii lau-
sunnon viran puolesta eikä 
lausuntoa voi korvata millään 
muulla tavalla.
Luvan hakemisesta katso tar-
kemmin sivu Käyttötarkoituk-
sen osoittaminen.

Ampuma-aseiden  
hävittäminen
Kun ampuma-ase halutaan hä-
vittää (romuttaa), se on toimi-
tettava poliisille hävittämistä 
varten. Muita tapoja ampu-
ma-aseen hävittämiseksi ei 
ole. Jos hävitettävästä aseesta 
halutaan jättää osia käyttöön, 
poliisi merkitsee ne asetieto-
järjestelmään.

Reserviläistoiminta sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena uusi ampuma-aselain mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus.

Ampuma-aselakiin ei suuria muutoksia kesän uudistuksissa

Reserviläistoiminta sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena (sotva) on uusi ampuma-aselain mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus. 
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Ohjusvene Porvoo 
vieraili kummikau-
pungissaan Porvoos-
sa elokuisena viikon-
loppuna 23.-25.2019. 
Ohjusvene Porvoo edustaa 
merivoimien Rauma-luokan 
aluskantaa. Kaikkiaan näitä 
aluksia on neljä kappaletta; 
Ohjusvene Rauma, Raahe, 
Naantali ja Porvoo. Ohjusvene 
Porvoo kuuluu Rannikkolai-
vaston kuudenteen pintator-
juntalaivueeseen ja aluksen 
tukikohta on Pansiossa Tu-
russa. Ohjusvene Porvoo on 
valmistunut 1992 ja saneerattu 
vuosina 2012-2013 Teijon Te-
lakalla. Porvoosta oli kolmi-
henkilöinen ryhmä saattamas-
sa merivoimien henkilöiden 
kanssa 

Ohjusvene   
saneeraukseen 
Pansion tukikohdasta Teijon 
telakalle. Ryhmään kuuluivat 
Ohjusveneen kummi maa-
kuntaneuvos Kimmo Kajaste, 
Porvoon Reserviupseeriker-
hon pj Erkki Naumanen ja 
sihteeri Teppo Luoto. Perus-
korjaus kantaa aluksen suori-
tuskyvyn 2020-luvulle saakka. 
Peruskorjauksessa 80-luvun 
teknologia on päivitetty ja uusi 
taistelukeskus antaa tarkan ti-
lannekuvan koko ympäröiväs-
tä maailmasta. 
”Ohjusvene kantaa Porvoon 
vaakunaa ylpeydellä vie-
lä monta merimailia” toteaa 
aluksen nykyinen päällikkö 
kapteeniluutnantti Aleksi Val-
ve.

Aluksen miehistövahvuus on 
24, joista viisi on varusmiestä. 
Päällikkö kehuu alusta varus
miespalveluksen suorituspaik-

kana, 
”Täällä pääsee näkemään aika 
erikoisiakin paikkoja”. 
Aluksen päätehtävät ovat alu-
eellisen koskemattomuuden 
valvonta ja turvaaminen, me-
riliikenteen suojaaminen ja 
mereltä suuntautuvien hyök-
käysten torjuminen. Pääaseis-
tukseen kuuluvat meritorjun-
taohjukset. Lisäksi alus on 
varustettuna ilma-, pinta- ja 
vedenalaisen sodankäynnin 
sensoreilla. Alus on ulkoisilta 
mitoiltaan; pituus 48,6 m, le-
veys 8 metriä ja syväys noin 
1,5 metriä. Alus on suunniteltu 
toimimaan maamme rannikon 
kapeilla, matalilla ja ahtailla 
kulkuväylillä. Aluksen ko-
netehon tuottavat kaksi 3000 
kW vesisuihkupropulsiolla 
toimivaa pääkonetta, jotka ai-
kaansaavat yli 30 solmun no-
peuden.

Ohjusveneen edellinen vierai-
lu oli vuonna 2010 ja tarkoi-
tus oli vierailla myös vuonna 

2016 Uudenmaan 34. Maan-
puolustuspäivässä Porvoossa. 
Aluksessa ilmennyt tekninen 
vika esti silloin vierailun. 
Porvooseen jo matkalla ollut 
alus joutui kääntymään puoli-
välissä takaisin kotisatamaan 
Pansioon. Nyt ohjusveneen 
odotettu vierailu toteutui ja 
vierailu aloitettiin perjantaina 
23.8 Porvoon maanpuolus-
tusyhteisöjen järjestämällä 
vastaanottoristeilyllä Haikon 
selällä laivuri Ari Kauton kip-
paroimana Sandra D-aluksella. 
Ohjusveneen ohitustilanteessa 
molemmat alukset tekivät juh-
lallisen, sotilaallisen meriter-
vehdyksen. Lisäksi ohjusvene 
teki esittäytymiskierroksen 
Sandra D:n lähellä. Vastaan-
ottoristeilyllä oli mukana noin 
neljäkymmentä maanpuolus-
tusyhteisöjen henkilöä ja he 
olivat kaikki todella tyytyväi-
siä kokemukseen. Ohjusvene 
joutui yöpymään Tolkkisten 
satamassa, sillä kova puus-
kittainen tuuli esti aluksen hi-

nauksen Porvoon jokirantaan, 
matkustajasatamaan. 

Aloitimme lauantaina 24.8 
aamulla pystyttää Porvoon 
maanpuolustusyhteisöjen 
esittelytelttoja jokirantaan ja 
jännäsimme ohjusveneen saa-
pumista matkustajasatamaan. 
Kännykkäsoitto ohjusveneen 
päällikölle osoitti, että tuuli 
oli vielä sen verran voimakas, 
ettei ohjusvenettä voinut tur-
vallisesti hinata jokirantaan ja 
niinpä se jäi Tolkkisten sata-
maan esittelyjä varten. Laivan 
päällikön mukaan 
”Syy on aluksen ominaisuuk-
sissa, puolitoistametrinen sy-
väys, suuren kansirakenteen 
tuulipinta-ala, aluksen melko 
tasainen pohja sekä propul-
siojärjestelmä koneissa muo-
dostavat yhtälön, joka tekee 
aluksesta alttiin hitailla no-
peuksilla”.  
Alus tarvitsee tyynelläkin 
säällä hinaajat, sillä koneiden 
käyttö nostaisi mutaa pintaan 

Porvoonjoessa.  

Porvoon kaupunki järjesti 
nopealla aikataululla kaksi 
linja-autoa kuljettamaan il-
maiseksi ihmisiä Porvoon 
matkustajasataman ja Tolk-
kisten sataman välillä tu-
tustumassa ohjusveneeseen. 
Ohjusveneellä olivat erittäin 
innostuneet ja ammattitaitoi-
set esittelijät. Aluksen pääl-
likkö ja hänen henkilöstö 
kertoivat aluksesta ja esitte-
livät sen laitteistojen erilaisia 
ominaisuuksia Tolkkisissa . 

Ohjusveneeseen kävi tutustu-
massa noin 600 vierailijaa. 
”Hieno saavutus” totesi aluk-
sen päällikkö.
 Ohjusvene lähti paluumatkal-
le Pansion kotisatamaan sun-
nuntaina 25.8 klo 9.00.    

Porvoon Maanpuolustusyhtei-
söt; Porvoon Reserviupseeri-
kerho, Porvoon Reserviläiset, 
Porvoon seudun Rauhantur-
vaajat, Itä-Uudenmaan Maan-
puolustuskilta, Nylands Bri-
gads Gille, Porvoonseudun 
Sotilaspojat ja Lottatytöt 
järjestivät yhdessä oheisoh-
jelmaa Porvoon jokirannan  
toiminta-alueella lauantaina 
klo 10-16 ohjusveneen auki-
oloaikataulun mukaan. Olim-
me tilanneet paikalle myös 
Sotilaskotiauton Tuusulan 
Sotilaskotiyhdistyksen kautta. 
Paikallinen SPR osallistui au-
tolla tapahtumaan.

Meillä maanpuolustusyhtei-
söillä oli hyvä ja aktiivinen 
toimintojen esittelypäivä. Vie-
raita kävi paljon tutustumassa 
toimintaamme. Ekoaseam-

munta kiinnosti sekä nuoria 
että aikuisia. Tähän toimin-
tapisteeseen oli lähes jatkuva 
jono. Samoin oli tilanne Soti-
laskotiautolla. Matkustajasa-
taman osallistujamäärästä ker-
too se, että Sotilaskotiautolla 
oli varattuna 500 makoisaa 
munkkia ja ne menivät kaikki. 
Samoin menivät kaikki Maan-
puolustuskillan varaamat gril-
limakkarat. Aurinkoinen, hie-
no kesäsää sai sekä paikalliset 
ihmiset että vierailijat ja turis-
tit liikkumaan ja tutustumaan 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustoimintaan. Hienoa! Kyllä 
maanpuolustustahto on vielä 
voimissaan ja erikoisesti ilah-
dutti nuorten innostuneisuus 
toimintaa kohtaan! 
 
Porvoon maanpuolustusyhtei-
söt kiittävät kaikkia osallistu-
jia ja yhteistyökumppaneita, 
erikoisesti  ohjusvene Porvoo-
ta, Porvoon kaupunkia, Ohjus-
veneen kummi, maakuntaneu-
vos Kimmo Kajastetta, laivuri 
Ari Kauttoa ja MPK:ta, joka 
lainasi meille esittelyteltat 
Tuusulasta.  

TEKSTI: 
ERKKI NAUMANEN

Lähteet: 
Itäväylä- ja Uusimaa-lehdet

OHJUSVENE VIERAILI PORVOOSSA  

Ohjusveneen odotettu vierailu toteutui ja vierailu aloitettiin perjantaina 23.8 Porvoon maanpuolustusyhteisöjen 
järjestämällä vastaanottoristeilyllä Haikon selällä laivuri Ari Kauton kipparoimana Sandra D-aluksella. 

Ohjusveneen kummi maakuntaneuvos Kimmo Kajaste (2.vas.), Porvoon 
Reserviupseerikerhon pj Erkki Naumanen (2.oik.) ja sihteeri Teppo Luo-
to ( oikealla.)
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”Kiitos kenraali La-
guksen muistojuh-
lasta. Se toteutettiin 
täsmällisesti, tasok-
kaasti ja tyylikkäästi, 
kenraalia ja hänen 
elämäänsä sekä hä-
nen edustamiaan 
arvoja kunnioittaen. 
Paras tilaisuus, mis-
sä ikinä olen ollut.”
Edellä oleva oli vain yksi pa-
laute niistä useista kymme-
nistä vastaavista, joita Lohjan 
Reserviupseerikerho pääjär-
jestäjänä sai ottaa vastaan sen 
jälkeen, kun elokuinen La-
gus-juhla Lohjan Lauren-
tius-salissa oli ohi.
Ja miksi ei myönteistä palau-
tetta olisi satanut? Lauren-
tius-salissa on vajaat 500 tuo-
lia ja nyt osa yleisöstä seisoi 
käytävillä tai istui portailla. 
Lagus-juhlalla oli selvä tilaus, 
jonka Lohjan Reserviupseeri-
kerho oli oivaltanut jo vuoden 
alkupäivinä.
Syystä olivat idean isät Lauri 
Hietaniemi ja Kalervo Kaarre 
tyytyväisiä, jopa helpottunei-
ta, kun urakka oli purkutoimia 
vaille valmis.
”Viime sotamme olivat Suo-
men kansalle hyvin traaginen 
kokemus. Monet menettivät 
läheisensä ja useat sotilaat 
haavoittuivat vakavasti.  Sel-
laiset muistot ja vaikeudet 
säilyvät perheissä sukupolvien 
ajan. Tärkeimpänä saavutuk-
sena meillä on kuitenkin va-
paus ja itsenäisyys”, summasi 
Lauri Hietaniemi juhlan pää-
tössanoissaan.
Lagus- juhla tai oikeastaan La-
gus -päivä alkoi jo iltapäivällä, 
kun Lohjan Anttilan koulun 
kahdeksasluokkalaiset saivat 
tutustua Laguksen esineisiin ja 
Laguksen aikaiseen sotakalus-
toon. Eläytyminen sotavuosiin 
sai 2000 –luvun puolivälissä 
syntyneet muistelemaan, mitä 
perheessä ja suvussa on ker-
rottu sotavuosista.
Muistojuhlan koululaisille 
osoitettu iltapäivä nivoutuu 
sotahistoriaan ja suomalaisten 
sotamuistojen vaalimiseen. 
Oppilaat olivat kiinnostuneita 
kuulemaan, miten neuvos-
toliittolainen panssarivaunu 
pysäytettiin puupölkyllä tai 
Molotovin cocktaililla. Opet-
tajat olivat tyytyväisiä. Samat 
asiat toistuvat oppikirjoissa, 
mutta nyt ne koettiin ikään 
kuin ”luonnossa”.
Ohjelmaa ennen yleisö saattoi 
tutustua pihalle ja aulatiloihin 
rakennettuun Lagus –näytte-
lyyn, jossa oli mm. Laguksen 
univormuja, kunniamerkke-
jä, karttoja taistelutilanteista, 
aseita ja pieni sirpalekin, josta 
kenraali haavoittui jatkosodan 
loppuvaiheissa. Piha-alueella 
vetonaulaksi nousivat panss-
sarivaunu T-26 ja Laguksen 
käytössä sodan loppuvaiheissa 
ollut Kübelwagen. 
Varsinaisen juhlan esitelmät 
ja tervehdykset selvittivät pe-
rin pohjin, millainen sotilas, 
esimies, johtaja, jääkäri, loh-
jalainen kauppapuutarhuri ja 
toimitusjohtaja, perheen isä ja 
voimakkaasti reserviläistoimin-

nas-
sakin Lohjalla vaikuttanut 
kenraali oli. Ainakin karis-
maattinen, määrätietoinen, 
tiukka ja vaativa. Eikä hän 
vaativuudessaan unohtanut it-
seäkään. Hyvä johtaja johtaa 
esimerkin voimalla. Manner-
heim ristin ritari numero 1.

Laguksen miehet ja  
kolminuolitunnus
Juhlaesitelmistä vastasi-
vat Panssarimuseon johtaja, 

everstiluutnantti Simo Hautala 
ja lohjalainen historiantutkija 
Torsti Salonen. Simo Hautala 
kertoi laajasti Laguksen sota-
vuosista. Hänellä oli lähdeai-
neistona pitkälti everstiluut-
nantti Erkki Käkelän 11 kirjaa, 
jotka käsittelevät panssaridivi-
sioonan historiaa.
Kuinka hyvin pitikään paik-
kansa sanonta ”sellainen jouk-
ko kuin sen johtaja”. Laguksen 
Panssaridivisioona oli yhdellä 
ja ainoalla relevantilla mitta-
puulla arvioituna sotavuosien 

parhaiten koulutettu yhtymä. 
Ja se mittapuu oli menestymi-
nen kesän 1944 torjuntataiste-
luissa, punnitsi Simo Hautala.
Ja olihan Lagus tunnettu ak-
tiivisesta koulutusotteestaan. 
Asemasodankin vuosina vain 
sunnuntait olivat vapaapäiviä. 
Suomalainen mies purnasi, 
mutta 1930 –luvulla lempi-
nimellä ”pinkka” tunnettu 
komentaja vaiensi valittajat: 
”tänne ei ole tultu makaa-
maan”.
Laguksen miehet olivat tun-
nettuja yhteenkuuluvaisuudes-
taan. Keväällä 1943 kiinnitet-
tiin divisioonan henkilöstön 
asepukuihin kolminuolitun-
nus. Tätä erityistunnusta Pans-
saridivisioonan perilliset saa-
vat tänäkin päivänä käyttää.
Maine riitti sotien jälkeenkin
Torsti Salosen aihe ”Lagus 
Lohjalla” käsitteli mielen-
kiintoisesti kenraalin vuosia 
jääkärinä Saksassa ja elämää 
Lohjalla sotien päättymisestä 
vuoteen 1959, jolloin hän kuo-
li kotonaan. Lagus toimi Loh-
jalla kauppapuutarhurina, kuk-
kakauppiaana ja ennen muuta 
Sato Oy:n (rakennustoiminta) 
toimitusjohtajana.

Molemmat esitelmät valaisi-
vat yleisölle lukuisia uusia yk-
sityiskohtia kenraalin elämäs-
tä. Jos kysymyksiä olisi voinut 
esittää, tilaisuus olisi tuskin 
päättynyt ennen puolta yötä.
Musiikista vastasi MPK Ete-
lä-Suomen soittokunta ka-
pellimestarinaan Heino Kois-
tinen. Kappaleet oli valittu 
illan aiheeseen sopivasti ja ne 
johdattivat ohjelmaa juhlan 
teemaa kulloinkin mukaellen. 
Solistina oli mahtava, paikal-
linen basso, oopperalaulaja 
Heikki Orama, jonka ääni tun-
keutui varmasti jokaisen pai-
kalla olevan sisuksiin.
Pihalla tarjottiin kaiken aikaa 
hernekeittoa asianmukaisesti 
kenttäkeittimestä ja jos ei riis-
takeitto tehnyt kylläiseksi, oli 
mahdollisuus haukata makka-
raakin.
Juhlaa tervehdittiin Lohjan 
kaupungin, Puolustusvoimain 
ja Laguksen suvun toimesta. 
Ensin mainitun toi kaupun-
ginjohtaja Mika Sivula, toisen 
Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti 
Vesa Sundström. Suvun pu-
heenvuoron käytti Ruben La-
guksen pojanpoika Alexander 
Lagus, vaikkakin suvun edus-
tajia oli paikalla kymmenkun-
ta.
Kaikki kiittivät järjestäjiä ken-
raalimajuri Ruben Laguksen 
elämäntyön muistamisesta ja 
kunnioittamisesta.
Kiitoksen saattoi lukea myös 
eräästä palautteesta: ”Järjes-
tämänne tilaisuus, kenraali 

Laguksen muistojuhla, oli 
vakuuttava osoitus siitä, että 
jo maamme itsenäisyyden al-
kuvuosina ja lapsuudessamme 
oppimiamme arvoja edelleen 
kunnioitetaan ja että työlle 
riittää jatkajia.”

TEKSTI:    
JAAKKO PUOMILA
KUVAT:    
MAURI HOKAJÄRVI

Kenraali Laguksen muistojuhla oli menestys

Kenraali Ruben Laguksen legendaarinen Panssaridivisioona toimi jatkosodan alkuvaiheissa vielä venäläisiltä 
vallatuilla Christie T-26 panssarivaunuilla. SA-kuvan otos on talvisodan aikana pidetystä sotasaalisnäyttelystä. 

 Everstiluutnantti Simo Hautala kertoo yläkoululaisille kenraalimajuri Laguksesta.

Lagus-juhlan yleisö täytti Lohjan Laurentius-salin ääriään myöten.
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Palatessamme Iston 
kanssa Jukolan vies-
tistä Hollolasta ke-
sällä 2018, aloimme 
pohtia voisimmeko 
saada kasaan jouk-
kueen Tuusulan Re-
serviupseerikerhosta 
seuraavan vuoden 
Jukolaan. 
Kuuluimme tuolloin Suun-
naton Into -nimiseen her-
rakerhoon, jolla oli tapana 
kokoontua yhteen kerran 
vuodessa juoksemaan Juko-
lan viesti. Joukkue oli hyvin 
hajanainen, kunnollista ja kai-
paamaamme joukkuehenkeä 
ei syntynyt. Emme muista-
neet edes kaikkien joukkueen 
jäsenten nimiä. Teimme heti 
Hollolan Jukolan jälkeen alus-
tavia tunnusteluja löytyisikö 
TuusRUK:sta meidän lisäksi 
muita kiinnostuneita osallistu-
maan Jukolan viestiin. Ja kiin-
nostuneitahan löytyi. Kerhon 
syyskokouksessa 2018 minut 
valittiin joukkueen kippariksi.
Kun ilmoittautumispyyntö 
kesän 2019 Jukolan viestiin 
julkaistiin kerhon Facebook- 
ja WhatsApp-ryhmissä viime 
joulukuussa, oli joukkue, seit-
semän + kolme varamiestä, 
koossa jo 10 minuutin kulues-
sa. Joukkue ilmoitettiin saman 
tien Jukolan viestiin ja varat-
tiin joukkueelle telttapaikka. 
Seuraavaksi suunniteltiin ja 
hankittiin joukkueelle urhei-
lupaita. Pitihän joukkueelle 
saada yhtenäinen edustusasu. 
Paidan sponsoriksi saatiin Rai-
mo Stenvall mainosta vastaan.
Kuten aina, niin tälläkin ker-
taa, osalle joukkueen jäsenistä 
tuli kesää lähestyttäessä estei-
tä osallistumiselle. Varamiehiä 
tarvittiin. Kun myös osa vara-
miehistä osoittautui estyneeksi 
osallistumaan, meillä oli vielä 
toukokuun puolivälissä yh-
den miehen vaje. Sattumoisin 
minun Kebnekaisen ja Haltin 
vaelluskaverini, Saastamoisen 
Matti Heinävedeltä, reservin 
kapteeni, tiedusteli tuolloin 
tietäisinkö joukkuetta mihin 
hän Jukolan ensikertalaisena 
voisi liittyä. Se oli onnen pot-
ku. Matti nimettiin joukkuee-
seemme.
Joukkueessamme oli nyt 
kaikkiaan neljä Jukolan en-
sikertalaista, mikä erityisesti 
lämmitti sydäntä. Oli upeaa 
olla ”saattamassa” näin mon-
ta ensikertalaista kokemaan 
maailman hienoimman urhei-
lutapahtuman huuma. Nuorin 
joukkueemme jäsen Vili, oli 
27 vuotias. Vanhin Matti, 62 
vuotias. Kokeneemmat suun-
nistajat laitettiin kolmelle en-
simmäiselle, ns. pimeäosuu-
delle. Ensikertalaiset saivat 
valoisat osuudet 4-7. Joukku-
eemme teemaksi ja tavoitteek-
si asetettiin mennä nauttimaan 
kesäyöstä Kangasalla, ilman 
suorituspaineita.
Isto hankki käyttöömme tel-
tan, jossa oli tilaa koko jouk-
kueelle. Emit-kilpailukortteja 
saimme 4 kpl lainaksi TVV:ltä. 
Osalla joukkueemme jäsenistä 
myös muissa henkilökohtai-
sissa varusteissa oli puutteita. 

Rohkeimmat lähtivät matkaan 
lenkkareilla.

Annetaanpa kunkin joukku-
een jäsenen kertoa oma tarina 
osuudestaan.

1. osuus 10,7 km: 
Ari Lahdenkauppi
Joukkueemme numero oli 
1675 mikä tarkoitti sitä, että 
starttasin melkein takarivistä 
lähes puoli kilometriä kärjen 
takana. Se oikeastaan sopi 
hyvin. Sai rauhassa kiihdyttää 
itseään vauhtiin turhia hötkyi-
lemättä. Alkukiihdytys ei to-
dellakaan ole enää vahvuuteni, 
vaikka nuorena olenkin kisan-
nut pikajuoksussa SM-tasolla.
Ensimmäiselle rastille tein 
huonon reitinvalinnan, missä 
menetin aikaa useita minuut-
teja.  Kakkosrastille tein pie-
nen, ehkä minuutin, pummin 
koukaten väärän hajontarastin 
kautta. Sen jälkeen suunnistus 
alkoikin sujua ja rastit napsui-
vat kohdilleen varsin hyvin 
ilman suurempia virheitä. Joi-
takin huonoja reitinvalintoja ja 
turhia pysähtelyjä toki matkan 
varrelle sattui. Myös loppuki-
riin jäi tällä kertaa paukkuja, 
kun etenin maastossa jouk-
kueemme teeman mukaisesti 
nauttien kesäyöstä.

2. osuus 10,4 km: Janne 
Nieminen
Suunnistus oli jäänyt nollaan 
kevään aikana niin hiukan 
kakkos-osuutta odotellessa 
lähtöpaikalla Aria odotellessa 
jännitti tuleva. Homma lähti 
kuitenkin hyvin heti ykköseltä 
lähtien liikkeelle ja rastit nap-
su kohtuu hyvin reitille. Juok-
sukin kulki omia odotuksia pa-
remmin. Ainut isompi pummi 
sattui loppumatkasta rastilla 
17, kun keskittyminen taisi 
jo hiukan herpaantua maalin 
lähentyessä.  Noin kahdeksan 
minuutin ylimääräisen haa-
huilun jälkeen sekin rasti kui-
tenkin löytyi. Loput rastit osui 
taas kohtalaisesti ja vaihdossa 
muutama sija paremmalla kuin 
lähtiessä, niin jäi isosta pum-
mista huolimatta hyvä maku 
reissusta.

3. osuus 13,1 km: 
Isto Hyyryläinen
Kangasalla pääsin nautiskele-
maan kolmososuuden, eli yön 
pitkän ja ensimmäistä kertaa 
matkaan viestin vaihdolla. 
Oma kunto ei ollut ehkä ihan 
samalla tasolla kuin aiemmil-
la kerroilla, joten päätin ottaa 
alun rauhallisesti. Ilokseni 

kolmososuudella pääsi suun-
nistamaan itse. Letkoja oli, 
mutta omia päätöksiä piti jat-
kuvasti tehdä, sillä metsässä 
oli samaan aikaan eri osuuk-
sien suunnistajia. Riski väärän 
letkan peesaamiseen oli ole-
massa. Parilla pitkällä rastivä-
lillä tuli tehtyä taas huonot rei-
tinvalinnat, mutta pummeja ei 
tullut. Kun matkasta oli menty 
kaksi kolmasosaa, alkoi jalka 
painaa ja vauhti hidastui sel-
västi. Lopulta pääsin maaliin 
reilun kahden tunnin ajalla. 
Se oli paljon paremmin, kuin 
odotin, joten tyytyväinen piti 
olla. Lamppua tarvitsi ensim-
mäiset 30 minuuttia, sen jäl-
keen jopa karttaa olisi nähnyt 
lukea ilmankin. Pidin valon 
kuitenkin kartan lukua varten 
päällä lähes koko matkan. Ensi 
vuonna uudestaan.

4. osuus 7,2 km: 
Kimmo Vanhamäki
Jukola-neitsyys vielä tallella ei 
uni tullut ennen omaa osuutta, 
joka alkoi kolmen konkarin 
edesauttamana lähes tunnin 
ennakoitua nopeammin klo 
05. Kolme isompaa pummia 
matkalla, pari pienempää ja 
kanssakilpailijan auttaminen 
kartalle vei joukkuetta 69 si-
jaa alaspäin. Maaliin päästiin 

ja seuraava kerta on varmuu-
della kartanluvun kannalta jo 
parempi suoritus. Hieno ko-
kemus jota voi suositella kai-
kille.

5. osuus 7,7 km: 
Matti Saastamoinen
Ennen osuuttani jänskätti ko-
vasti, sössinkö vai selviänkö 
eksymättä pilaamatta muiden 
suoritusta. Saatuani vaihdossa 
kartan ja juostessani K-pis-
teelle yritin hahmottaa osuus-
reittini ja taivutella kartan 
jotakuinkin oikeaan asentoon 
sekä ottaa suoran kompassi-
suunnan ensimmäiselle rastille 
joukkueessa aiemmin suunnis-
taneiden ohjeiden mukaisesti. 
Näissä viimeisissä vaihdoissa 
edetään porukalla aiempien 
osuuksien tallaamilla urilla ja 
tiedustellaan muilta seuraavan 
rastin koodia, joten joukolla 
rastille päästään aika helposti, 
toki koko ajan pitää olla tietoi-
nen omasta sijainnistaan.
Omalta kohdaltani totesin, että 
juoksukuntoa pitää harjoitella 
paljon enemmän kuin viikko-
rasteilla tarvittavaa kartanlu-
kua. Aikani osuudellani oli yli 
kaksinkertainen nopeimpaan 
suunnistajaan nähden. Kan-
gasala-Jukola oli hieno ko-
kemus, ja suosittelen Jukolan 
viestiin osallistumista kaikille 
reserviupseereille.

6. osuus 11,0 km:
Vili Lehtinen
Kevään korvalla ilta-rastikau-
den käynnistyessä alkoi oma 
harjoittelukin kääntyä kohti 
Jukolaa. No jälkikäteen voi to-
deta että vajaaksi se vähän jäi. 
Kesäkuu ja Jukola viikonlop-
pu tuli ja reissuun lähdettiin 
jännittynein, mutta odottavin 
mielin. a lepäilyä ja speku-
lointia joutuuko yhteislähtöön 
vai pääseekö vaihtamaan en-
nen. Yön osuudet olikin men-
neet odotettua kovempaa ja 
maastoon lähdettiinkin ennen 
yhdeksää ja vaihdon sulkeu-
tumista. Toisen juomarastin 
jälkeisellä pitkällä osuudel-
la keskittyminen herpaantui 
ja tulikin tehtyä iso pummi. 
Muutamaa rastia myöhemmin 
lipsahti kenkä sammaleella ja 
pahasti nurin. Niinkin pahasti 
että rytäkässä repesi polvesta 

nivelsiteet. Jalka kesti kuiten-
kin kohtuu hyvin tulla radan 
loppuun ja hidastunut vauh-
ti taisi helpottaa loppupään 
suunnistusta sen verran ettei 
isompia vaikeuksia enää maa-
liin asti ollut. Haastava rata 
otti omansa ja tarjosi kokonai-
suudessaan hienon yön lois-
tavassa seurassa ja hyvin toi-
mivissa puitteissa. Lähtisinkö 
uudestaan? Jos ensi vuodelle 
aikataulut osuu, niin Rovanie-
mi kutsuu!

7. osuus 12,8 km: 
Väinö Kurkaa
Edessä Kangasala-Jukolan 
ankkuriosuus. Ainoat koke-
mukset suunnistuskilpailuis-
ta ajoittuvat vuoteen 2003 
ja varusmiespalvelukseen. 
Kevään kiireet ovat pitäneet 
myös huolen siitä, että ilta-
rasteilla käynti on jäänyt vain 
loistavaksi suunnitelmaksi. Ei 
siis ehkä ihan kärjen vauhtia 
tarjolla tänään. Mielenrauhaa 
lähdössä tuo kuitenkin ajatus 
joukkueen maltillisesta tavoit-
teesta, hyväksytty suoritus ja 
järkevä loppuaika. Osuus oli 
kaiken kaikkiaan nautinnolli-
nen ja suunnistus sujui tasai-
sen rauhalliseen tahtiin. Oli 
mahtavaa kokea tämä Suomi 
-urheilun klassikko ja tuoda 
joukkue onnistuneesti maaliin. 
Vielä erityistä siitä teki, pitkän 
yön jälkeenkin, jäsenten sitou-
tuminen odottaa ja kannustaa 
myös ankkuri aina maalilei-
maukseen asti. Erityiskiitos 
Arille joukkueen kasaamista 
ja kipparoinnista.
Upea joukkue, upeat tarinat. 
Meidän lisäksi Kangasalan 
Jukolassa oli Reserviupseeri-
kerhojen joukkueet Akaalta, 
Elimäeltä ja Kuopiosta. Par-
haimmillaan joukkueemme 
sijoitus oli 948. Maaliin tulim-
me sijalla 1160. Joukkueem-
me tavoite– nautinnollinen 
kesäyö Kangasalla toteutui 
erinomaisesti. Tästä on hyvä 
lähteä jatkamaan Tuusulan 
Reserviupseerikerhon Juko-
la-tarinaa. Ensi vuonna uudel-
leen Rovaniemelle.

ARI LAHDENKAUPPI + 
MUUT JOUKKUEEN  
JÄSENET

Tuusulan Reserviupseerikerho Kangasalan Jukolassa 

Teltta ja joukkuepaita tunnisteena
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Kesäyön marssiin 
2019 Tuusulanjärven 
ympäristössä osallis-
tuneet osoittivat taas 
kerran, että suomalai-
suuden lähteillä ovat 
tämän seudun va-
paaehtoisten maan-
puolustusyhteisöjen 
jäsenet kykenevinä 
ponnistelemaan Ke-
säyön marssi -ilmiön 
ylläpitämiseksi, yh-
dessä, marssijoina 
tai toimitsijoina.
Alusta alkaen kaikille oli sel-
vää, että valittu marssireitti ei 
tule olemaan helppo suoritus 
yhdellekään heistä. Jere Wil-
lberg, kokeneimpana marssi-
joista, oli avoimesti haastanut 
kerhon jäseniä mukaan Kesä-
yön marssille. Haasteen ottivat 
vastaan Ella Kinnunen, Juho 
Rytkönen, Panu Maalampi ja 
Willem van Schevikhoven. 
Otto Paatero jäi marssilta pois 
työesteen takia. Lähtöä odo-
teltaessa jokaisen mielessä 
pyörsi ajatus maaliin tulosta. 
Aikaa 48 kilometrin matkan 
kulkemiseen oli marssin jär-
jestäjä varannut riittävästi. 
Olihan kyseessä Kesäyön 
marssi 2019- MPK:n Tuu-
sulan koulutuspaikan koulu-
tuspäällikkö Aki Mäkirinta 
myhäili tyytyväisenä tarkkai-
lessaan marssijoiden ilmeitä. 
Erityisesti pitkälle reitille läh-
tijöitä silmäillessään hänen 
katseestaan näkyi arvostus 
rohkeasti itsensä haastaneita 
kohtaan tietäen, että Järven-
pään Reserviläisten Heikki 
Ailas on taas kerran järjestä-
nyt kiperän reitin kesäyössä 
marssiville. Järvenpään Re-
serviupseerikerhon Marko 
Härkin starttasi 34 km:n mat-
kalle omassa erityistehtäväs-
sään ryhmänsä mukana.
Lähtöhetkellä sää oli ihan-
teellinen niille, jotka mais-
telivat joutilaina terasseilla 
erilaisia juomia. Järvenpään 
marssijoiden suuta kuiva-
si jo valmiiksi. Mieliala oli 
rento. Juttu luisti mukavasti. 
Joku heistä ehdottikin, että 
maaliin tullaan kaikki yh-
dessä. Tämä oli pelin henki: 
kaveria ei jätetä! Siitä syn-
tyi hetkessä yhteinen pää-
tös. Marssi käynnistyi klo 16 
Tuusulan urheilukeskuksen 
nurmikentältä. Samaan aikaan 
Järvenpään Rantapuistoon al-
koi kokoontua huoltopisteen 
henkilöstöä odottelemaan ka-
lusto- ja materiaalitoimitusta. 
Tämä huoltopisteellä toiminta 
oli jo tuttua toimintaa Arno 
Tarjakselle, Juha Koskenran-
nalle, Jukka Huikolle, Jukka 
Laatuselle, Keijo Kylmälälle, 
Osmo Vikmanille ja Veikko 
Karhumäelle, kaikki Järven-
pään Reserviupseerikerhosta. 
Tarvittavat materiaalit tuotiin 
paikalle ja täysi toimintaval-
mius pisteessä oli etukäteen 
luvatusti klo 17. Huoltopisteen 
henkilöstövahvuuteen kuului 
myös sairaanhoitaja MPK:n 
järjestämänä. Keijo siirtyi 
vielä jatkamaan huoltotoimia 

Rusutjärven rantamaisemissa 
sijainneelle huoltopisteelle. 
Aika kului rattoisasti kave-
rin kanssa ukonilman nousua 
tarkkaillessa ja lauantain vaih-
tuessa sunnuntaiksi.
Tuusulan Kesäyön marssin 
2019 pitkän reitin (48 km) ilot 
ja riemut kokenut Willem van 
Schevikhoven kirjoitti ylös 
kokemukset marssilta omatoi-
misen seitsemän päivän kun-
toutusjakson jälkeen.
Tässä viikon sulattelun jälkeen 
ja rakkojen parannuttua, voi-
nee tästäkin kirjoittaa vähän 
tarinaa. Marssi kiersi Tuusu-
lanjärven, matkamme koko pi-
tuuden ollessa 48 km. Rantoja 

pitkin matkaa kertyy reilu 20 
km eli vähän oli detouriakin 
matkassa. Koko reitti oli mer-
kitty todella hyvin. Missään 
vaiheessa ei ollut epäselvää 
mistä piti kääntyä. Järjestävä 
porukka oli todellakin näh-
nyt vaivaa ja vieläpä oikeissa 
asioissa. Samoin huoltopisteet 
toimivat ja niillä pysähtymi-
nen oli nopeaa. Huoltopiste-
kään ei toimi yksin, vaan siel-
lä päivystää joku viimeiseen 
marssijaan asti. Nöyrä kiitos 
siis kaikille marssin järjeste-
lyyn osallistuneille!
Aloitimme matkan iltapäivällä 
kello 16.00 Tuusulan urheilu-
keskuksesta. Marssijoita eri 

matkoille lähti matkaan yh-
teensä 210. Soittokunta soitti, 
olikohan ratsuväen marssia, ja 
kaikki taisivat ihan kirjaimelli-
sesti marssia soittokunnan ohi, 
vaikka tämä todellisuudessa 
kävelytapahtuma olikin. Tai-
toimme matkaa noin 6,5 km/h 
vauhdilla hyvällä sykkeellä ja 
fiilikset katossa. Pakkohan se 
oli , koska kaikki tiesivät että 
kilsoja on edessä ja tavoite oli 
päästä kohtuullisessa ajassa 
maaliin. Me muut lähdimme 
matkaan siviilivarustuksessa, 
mutta Jere valitsi vanhan ulko-
maidenkin reissulla käyneen 
pukunsa ja alkumatkalle mai-
harit. Aika jäätävä kunnioitus 
tuota valintaa kohtaan. Kier-
simme jostain Keravan kaut-
ta Järvenpään rantapuistoon, 
jossa odottikin kotikerhomme 
Järvenpään Reserviupseeri-
kerhon huoltopiste.
Rantapuistosta otimme suun-
nan kohti Järvenpään Kaak-
kolaa, jossa me 48 km matkaa 
taittavat lähdimme hakemaan 
vauhtia vähän kauempaa poh-
joisesta Puolimatkan tuntu-
masta. En edes tiennyt että 
meiltä Jäkestä löytyy niin kau-
nista maalaismaisemaa ennen 
tätä lisälenkkiä. Kyllä kelpasi 
kävellä kauniissa kesäillassa, 
vaikka lämminhän tuo lauan-
tai kyllä oli. Lisälenkin jäl-
keen reittimme suuntautui jo 
etelään Tuusulanjärven länsi-
rantaa pitkin. Huoltopisteitä 
osui matkalle noin seitsema-
än kilometrin välein. Juomaa 
puolestaan kului seitsemän 
kilometrin matkalla reilussa 
tunnissa puolesta litrasta noin 
kahdeksaan desiin. Ainakin 
itse pyrin ennemmin juomaan 
vähän liikaa kuin liian vähän, 
vaikka pysähtyminen yli-
määräiseen nesteen poistoon 
tarkoittikin sitä, että loppupo-

rukka juostaan kiinni. Käve-
limme aurinkoista kävelytietä 
Tuusulanjärven rannan tun-
tumassa. Yhtäkkiä punainen 
nuoli osoittaa reitin kääntyvän 
oikealle, heinittyneelle pelto-
tielle. Ok. Sinne siis. Pidimme 
Ellan kanssa kärkeä ja onneksi 
huomasimmereitille sattuneen 
ruohikon kätössä olleen ojan. 
Ei kaaduttu. Jos peltovalinta 
ihmetytti, niin ihmetytti kyllä 
seuraavakin askel. Nuoli ni-
mittäin osoitti suoraan sank-
kaan pajupusikkoon. Nano-
sekunnin mitvit- hetki, mutta 
sinne vain. Metsä toi mukavaa 
vaihtelua reittiin, mutta sitä ei 
vaan osannut odottaa kun ta-
kana oli jo pitkä matka tehtyä 
tietä.
Suuntasimme siis erinäisten 
polkujen ja metsien kautta 
kohti Rusutjärveä, jossa jokai-
nen meistä jo tunsi jaloissaan, 
että nyt on muuten tultu jo 
tovi. Tahti pysyi hyvänä ja jo-
kainen porukasta toimi jänik-
senä ja vetäjänä vuorollaan. 
Hidastaminen olisi siirtänyt 
maaliintuloa paljon. Kävelim-
me tutun Metsäpirtin leirikes-
kuksen ohi, jossa on joskus 
joku Avak koulutuskin ollut. 
Rusutjärvi siinsi oikealla, ja 
vasemmalla avautui kaunista 
mäntymetsää. Kilometri myö-
hemmin naureskeltiin Ellan 
kanssa, että on tämäkin tapa 
viettää  lauantai-iltaa. Huoma-
simme, että yhdessä mökissä 
on palju tulilla ja kunnon bi-
leet käynnissä. Rusutjärveltä 
seikkailimme kohti lähtöä 
Tuusulan urheilukeskukseen.  
Matkaa oli jäljellä noin 14 km 
eli ihan suorinta tietä ei vielä 
menty. En oikein osaa kertoa 
reittiä, koska pienet hiekkatiet 
ja maalaismaisemat olivat sel-
laisia, ettei siellä nyt vaan ole 
ikinä tullut käytyä, ei siis ol-

lut pienintäkään käsitystä siitä 
missä me tarkalleen oltiin.
Keskellä kaunista Suomen ke-
sää, keskellä kaunista naapuri-
kuntaa Tuusulaa, oli taivaallis-
ta. Pidimme vaihteeksi Jeren 
kanssa perää, ja marssimme 
valtaisan peltoaukean keskel-
lä noin kilometrin mittaista 
suoraa hiekkatietä. Sumu hiipi 
hiljaa pelloille, ilma viilenee, 
paikallinen isäntä oli äsken 
moikannut meille iloisesti pi-
haltaan. Hyttyset inisee. Yht-
äkkiä välähtää, seuraavaksi 
pamahtaa, ukkonen jyrisi 
kaukaisuudessa. Käki kukkui. 
Taivaanrannassa näkyi majes-
teettinen korkealle kohoava 
kaukainen ukkospilvi, joka 
enteili sadetta. Näillä sanoin 
voisi yrittää kuvata fiilistä joka 
tuossa kohden oli. Uskomatto-
man hieno hetki ja maisema 
jonka muistan lopun ikääni.
Viimeiset seitsemän kilomet-
riä olivat varmasti koko po-
rukalle ne raskaimmat. Reidet 
hapoilla ja jalkapohjat tur-
voksissa viimeinen asia jota 
kannattaa edes harkita, on py-
sähtyminen, koska liikkeelle 
lähteminen tuntuu aika infer-
naaliselta. Viimeisellä huolto-
pisteellä en edes pysähtynyt, 
vaan kävelin ympyrää ja join 
siten. Marssimme kukin ta-
vallamme ja omaa tahtia askel 
kerrallaan kohti maalia. Tahti 
hidastui selkeästi. Tuusulan 
urheilukeskukseen mentäes-
sä viimeinen alamäki oli jopa 
surkuhupaisa, koska jokainen 
alamäkeen astuttu askel sai 
irvistyksiä marssijoiden kas-
voille. Niin vastoin logiikkaa 
kuin tämä onkin, oli lopussa 
oikeastaan helpompi hölkätä 
kävelyvauhtia aina hetken. 
Pohkeet kun tekivät silloin töi-
tä reisien sijasta.
Etenkin loppumatkasta toi po-
rukka oli se joka tsemppasi ja 
sai meidät pysymään kasassa. 
Jokainen oli vuorollaan pee-
sannut, vuorollaan vetänyt, se 
on tämän koko tarinan pointti. 
Tohon porukkaan kuulumises-
ta voi olla vaikka vähän ylpeä-
kin. Viisi metriä ennen maali-
viivaa pysähdyimme. Olimme 
jo sopineet niin etukäteen. 
Emme voineet pysähtyä tai 
hidastaa aiemmin, koska siitä 
ei olisi enää päässyt liikkeelle. 
Ensi vuonna tämä täytyy ottaa 
uusiksi. Erityisesti jos kuvassa 
näkyvä ryhmämme Panu, mä, 
Juho, Ella ja Jere saadaan jäl-
leen kasaan täysilukuisena. On 
se huikea jengi!

Kiitos!

TEKSTI: 
KEIJO KYLMÄLÄ,

WILLEM VAN SCHEVIK-
HOVEN

Järvenpään Reserviupseerikerho mukana Kesäyön marssilla 

Tässä odotetaan, että kaikki ovat paikalla maaliviivan ylittämistä var-
ten. Sillä ei ollut väliä mihin sijoitumme, vaan sillä että tulemme yh-
dessä maaliin.

Maaliviivan ylityshetki! Koko partio yhtäaikaa. Vasemmalta lukien: Vänrikit 
Panu Maalampi, Willem van Schevikhoven, Juho Rytkönen, Ella Kinnunen 
sekä kapteeni Jere Willberg.
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Vuoden 2021 Asunto-
messut järjestetään 
Lohjan Hiidensal-
messa, Lohjanjärven 
upeissa rantamaise-
missa, aivan kaupun-
gin keskustan tuntu-
massa. 
Asuntomessujen myötä aiem-
min puuteollisuuden käytössä 
ollut ranta saa uuden elämän 
viihtyisänä asuinalueena.
Luonnonkauniille alueelle ra-
kentuu kerrostalo-, pientalo- 
ja rivitalo/townhouse-koteja. 
Pientalotontit ovat juuri olleet 
haussa, ja rakentajavalintoja 
tehdään syyskuussa. Mahdol-
lisesti vapaaksi jäävät tontit 
tulevat haettaviksi lokakuussa. 
Suunnitteilla on myös osuus-
kuntamuotoista asumista. 
Siinä pienellä pääomalla saa 
kodin, jossa voi vahvasti vai-
kuttaa omaa asumista koske-
viin päätöksiin.
Messualueen rakentamisen 
aikaiset teemat johdattavat 
alueen suunnittelua kohti toi-
mivaa ja miellyttävää loppu-
tulosta. Kun talot rakennetaan 
yhteisiä teemoja mukaillen, 
syntyy persoonallisistakin rat-
kaisuista yhtenäinen kokonai-
suus. Rakentamisen teemoja 
ovat järven lumo, hyvä olo, 
vihreä teko ja yhteiselo. Ta-
voitteena on luoda niitä nou-
datellen hyvinvointia tukeva ja 
laadukas asuinalue, jossa kun-
nioitetaan ympäristöä. Myös 

Maanpuolustuspäivän perinne 
käynnistyi Vihdissä vuonna 
1983. Siitä alkaen ovat Uuden-
maan Reserviupseeripiiri ry ja 
Uudenmaan Reserviläispiiri 
ry järjestäneet vuosittain Uu-
dellamaalla, yhteistyössä eri 
sidosryhmien kanssa, yleisölle 
avoimen maanpuolustustapah-
tuman. Kyseessä on merkittä-
vä vuotuinen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tapahtuma 
ja esittäytyminen Uudella-
maalla. Edellisen kerran Loh-
jalla järjestettiin Uudenmaan 
maanpuolustuspäivä vuonna 
1962 ja vuonna 2008.
Uudenmaan 37. maanpuolus-
tuspäivä Lohjan keskustassa ja 
Laurentius-salissa 5.10.2019
Tapahtumapaikkana Lohjan 
keskusta, Laurentius-salin pi-
ha-alue sekä niiden lähialueet. 
Järjestäjänä tapahtumassa on 
Lohjan reserviläisjärjestöt.
Tapahtuman tarkoituksena 
tuoda maanpuolustus kansan 
keskuuteen eri tavoin. Esillä 
tässä koko perheelle soveltu-
vassa tapahtumassa on vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
toimijat, puolustusvoimat, 
vapaaehtoisjärjestöt sekä tur-
vallisuusviranomaiset. Maan-
puolustuspäivän teemana on: 
”Turvallista asua Lohjalla”.
lisätiedot osoitteesta: timo.ju-
kola@espoo.fi

TEKSTI: 
KALERVO KAARRE

37. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä
lauantaina 5.10.2019 Lohjalla

Lohja isännöi vuoden 2021 Asuntomessuja

37. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä 5.10. 2019 Lohja

Maanpuolustuspäivän paraatin lippulinna hulmuaa Lohjalla jo kolmatta kertaa.
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Lohja isännöi vuoden 2021 Asuntomessuja
taiteelle annetaan Hiidensal-
messa vankka jalansija, sillä 
peräti 90 % suomalaisista on 
sitä mieltä, että taide tuottaa 
elämyksiä ja 79 % uskoo, että 
taide parantaa ympäristön 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Asuntomessut on mukana 
merkittävässä kansallisessa 
CANEMURE-hankkeessa 
osana Lohjan kaupungin il-
mastotyötä. Lohjan osahank-
keessa hillitään rakentami-
sen, asumisen ja liikenteen 
ilmastovaikutuksia vuoden 
2021 asuntomessualueel-
la Hiidensalmessa. Tämä 
tapahtuu edistämällä toi-
menpiteitä, jotka parantavat 
energiatehokkuutta, lisäävät 
uusiutuvan energian hyö-
dyntämistä ja vähentävät 
päästöjä. Esimerkiksi alueen 
rakentamistapaohje antaa 
hyviä suuntaviivoja ympä-
ristöystävällisiin ratkaisuihin 
ja yhteiskäyttökulkuneuvoja 
koskevat suunnitelmat ovat 
myös askel oikeaan suuntaan. 
Nämä ratkaisut ovat hyödyk-
si niin alueen asukkaille kuin 
yhteiselle ympäristöllemme.

Tervetuloa Hiidensalmeen 
asumaan, tai viimeistään vie-
railulle messukesänä 2021!

37. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä 5.10. 2019 Lohja

Lohjan asuntomessutoimiston 
väki toivottelee tervetulleeksi 
Lohjalle

Ilmakuva tulevasta messualueesta
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Tervetuloa 
järvikaupunkiin!

Lohja on järvikaupunki. Jääkauden perintönä olemme saaneet Lohjanharjun, joka patoaa 
vedet suureksi Lohjanjärveksi. Sanan “Lohja” arvellaankin juontuvan ikivanhasta kanta-
sanasta, joka tarkoittaa järveä. Järven tarjoama lämpö ja kalkkiperäinen maaperä tekevät 
Lohjasta ainutlaatuisen rehevän. Tällaista luontoa et löydä muualta.
Harjun ja järvien tarjoamien mahdollisuuksien varassa Lohjasta tuli suomalaisen teol-

lisuuden kehto. Esimerkiksi kaivosteollisuus on Lohjalla Suomen vanhinta. Edelleen kaupungin 
keskustassa on toimiva kalkkikivikaivos. Sen yhteydessä toimivassa elämyskaivoksessa vierailua 
vaikkapa maanpuolustuspäivän yhteydessä suosittelen lämpimästi.
Lohjalaisia on tänä päivänä noin 46 000. Suuri osa työikäisistämme saa tänäkin päivänä elantonsa 
eri alojen teollisuuden palveluksessa. Lohjan sijainti noin 45 minuutin matkan päässä pääkaupun-
kiseudun imusta tekee siitä houkuttelevan kotipaikan niin yrityksille kuin asukkaillekin.
Teollisuuden rinnalle kaupunkiin on kehittynyt erityisen aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurielämä. 
Olemme tavattoman iloisia, että saamme tarjota puitteet maanpuolustuspäivälle ja sille tärkeälle 
viestille, jota se eteenpäin kantaa. Lohja on ollut monin tavoin mukana isänmaan vaiheissa. Jatkos-
sakin haluamme maatamme ja kaupunkiamme kehittää.

Toivotan kaikki maanpuolustuspäivään osallistuvat tervetulleeksi Lohjalle!

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja
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MAANPUOLUSTUSJUHLAN OHJELMA
AVAUSMUSIIKKI

KAARTIN SOITTOKUNTA
Sauli Saarinen: Overture 

TERVEHDYSSANAT
TIMO JUKOLA

MUSIIKKIA
KAARTIN SOITTOKUNTA

Toivo Kuula Juhlamarssi isänmaalle 

JUHLAPUHE
KOMMODORI TOM HANEN  RVL SLMV

MUSIIKKIA
KAARTIN SOITTOKUNTA

Aimo Mustonen: Sillanpään marssilaulu

Timo Forsström: JUHLASOITTO VETERAANEILLE 
KAARTINSOITTOKUNTA

VETERAANIEN TERVEHDYS
ARTO HEIKKILÄ

MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN TERVEHDYKSET
LOHJAN KAUPUNGIN TERVEHDYS

MUSIIKKIESITYS
KAARTIN SOITTOKUNTA
Jean Sibelius: Finlandia 

JUHLAN PÄÄTÖSSANAT

MAAMME 

Lohjan kuulussa Laurentius-salissa vietetään Maanpuolustuspäivän pääjuhla. 
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Kynnystähän tässä rakennetaan

Suomen Puolustusvoimat ja sen suorituskyky perus-
tuu miesten yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tämä tehokas, so-
danajan joukkojen tuottamista palveleva malli on 
oman kansan tukema ja kansainvälisesti kadehdittu. 

Maat, jotka ovat asevelvollisuudestaan luopuneet koettavat 
nyt kovasti pohtia, kuinka edes osia siitä saataisiin palautet-
tua. Totuus kun on, että maa-alueita hallitaan viime kädessä 
vain joukkojen läsnäololla. Vuosikymmeniä jatkunut joukko-
tuotanto on luonut meille merkittävät sodanajan joukot. Voim-
me osoittaa tästä kiitoksemme kuluneiden vuosikymmenten 
poliittisille ja sotilaallisille päätöksentekijöille. Suomalaista 
asevelvollisuutta on ylläpidetty realismi edellä ja valittu jat-
kuvuus on ollut suurta viisautta.
Puolustuskykyä ja sen muodostamaa kynnysarvoa voidaan 
aina kuitenkin parantaa. Mitä korkeampi kynnys saadaan 
muodostettua, niin sitä epätodennäköisempää sotilaallisen 
toiminnan kohdistuminen maatamme vastaan on. Erityises-
ti tulee kehittää sellaisia suorituskykyjä, jotka ovat vaarassa 
menettää kynnysarvoaan turvallisuusympäristön muutok-
sessa. Tästä on juuri kyse, kun puolustusvoimat valmistelee 
seuraavalle vuosikymmenelle ajoittuvia meri- ja ilmavoimien 
strategisia hankkeita. Tulevat suurhankkeet ovat koko puolus-
tusjärjestelmän kannalta keskeisiä. Kykymme valvoa ja torjua 
merialueilla sekä ilmatilassa ei saa laskea. Maavoimat ovat 
operatiivisessa ympäristössä täysin riippuvainen sisarpuo-
lustushaarojensa suorituskyvyistä. Yhdessä puolustushaarat 
muodostavat tarvittavan yhteisoperaatiokyvyn.
Materiaalisen suorituskyvyn rinnalla on keskeistä kehittää 
myös henkilöstön suorituskykyä. Varusmies- ja reserviläis-
koulutus tehostuu Koulutus 2020 -ohjelman myötä muun 
muassa hyödyntämällä laaja-alaisesti verkko-, virtuaali- ja 
simulointijärjestelmiä ja huomioimalla samalla nuorten op-
pimistapojen muutos entistä paremmin koulutuksen toimeen-
panossa. Reserviläiskoulutuksessa merkittävin muutos on va-
paaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antamisen siirtyminen 
yksinomaan puolustusvoimien tehtäväksi Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) kouluttajien merkittävällä tuella. 
Tällöin sodanajan joukkojen vapaaehtoiset harjoitukset keski-
tetään lakimuutoksen myötä puolustusvoimien johdettaviksi. 
Puolustusvoimille kohdennetaan tähän tehtävään myös kym-
meniä lisävirkoja. MPK:n tehtävänä on sotilaallisia valmiuk-
sia palveleva koulutus ja tutustumistoiminnan järjestäminen 
varusmiespalvelukseen. Näiden lisäksi yhdistys voi järjestää 
nykyisellä tavalla varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Voi-
daan hyvin perustein sanoa, että MPK:n asema puolustusvoi-
mien strategisena koulutuskumppanina vahvistuu entisestään. 
Jatkossa tulee erityinen painopistealue olemaan paikallispuo-
lustuksen ja paikallisjoukkojen kehittämisessä. Paikallispuo-
lustus on juuri se taso, jossa kokonaisturvallisuuden mallin 
mukainen viranomaisyhteistyö tehokkaimmillaan toteutuu.
Maanpuolustustahto on kaiken lähtökohta. Suomessa on pe-
rinteisesti ollut korkea maanpuolustustahto, erityisesti ase-
palveluksen suorittaneiden keskuudessa. Yhteiskunnan tulee 
tehdä kaikki voitava, että maanpuolustustahto säilyy korkea-
na myös tulevaisuudessa. Samalla on toki tiedostettava, että 
maanpuolustus voidaan myös käsittää monin eri tavoin. Toi-
selle se on esimerkiksi tietoturvallisuuteen liittyvää toimintaa, 
kun taas toiselle sitä perinteisempää aseellista maanpuolustus-
ta - yhtä kaikki suomalaisen yhteiskunnan turvaamista.
Suomalaisten pitää tuntea maanpuolustuksen arkipäiväisyys 
ja sen tulee koskettaa kaikkia. Uudenmaan maanpuolustuspäi-
vät ovat erinomaisina esimerkkeinä siitä, kuinka maanpuolus-
tus tuodaan kaikkien ulottuville. Hyvässä yhteistyössä esitel-
lään Puolustusvoimien järjestelmiä, viranomaisten toimintaa 
sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskentän laajuutta. Vuosit-
tain vaihtuva paikkakunta takaa laajan näkyvyyden. 
Kiitän kaikkia Uudenmaan maanpuolustuspäivän järjestelyi-
hin osallistuneita ja toivotan meille kaikille aurinkoista maan-
puolustussyksyä.

Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja
Eversti Rainer Kuosmanen

37. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä 5.10. 2019 Lohja
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Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOS
Karjalan prikaati esittelee Lohjalla kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOSin, jonka käyttöperiaatteena 
on, että yksi kaksiputkinen vaunu muodostaa itsenäisen tuliyksikön. Tuliyksiköitä voidaan käyttää kootusti 
painopistealueella tai jakaa tulitukea tarvittaessa kaikille taisteleville joukoille tarpeen mukaan. Vaunun pai-
kannusjärjestelmä perustuu inertia- ja GPS-paikannukseen ja ammunnanhallinta perustuu digitaalisiin karttoi-
hin ja elektroniseen ammunnanhallintajärjestelmään.
Ominaisuudet
Tulenavausnopeus < 30 s
Tuliasemasta poistuminen < 10 s
Max. tulinopeus: 16 ls/min
Jatkuva tulinopeus: n. 12 ls/min
Tulenavaus: 4 laukausta 5 sekunnissa
Suurin kantama noin 10 km
Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI) 8 kpl
Alusta
Alusta: Patria AMV 8x8, XA-361-AMOS
Kokonaismassa: 26 t
Suurin tienopeus: n.100 km/h
Toimintaetäisyys: n.800 km
Laukauksia vaunussa: 48 kpl
Miehistö: 4 (johtaja, ajaja, lataaja ja ampuja)
Torni
Tornin massa: 3600 kg
Sivusuuntaus: rajoittamaton 360°
Korkeussuuntaus: -3° - +85°
Sähkömekaaninen automaattinen suuntausjärjestelmä
Aseet ja ampumatarvikkeet
Pääase: kaksiputkinen 120 mm kranaatinheitin mallia AMOS B30 Mk.3
Putken pituus: 3000 mm
Latausjärjestelmä: puoliautomaattinen, sähköinen
Aseet ja ampumatarvikkeet: kaikki nykyiset 120 mm KRH-kranaatit, valaisuammus ja infrapunasavuammus 
sekä niiden kanssa käytettävä hylsy
Omasuoja: 76 mm savuheittimet

Rynnäkköpanssarivaunu CV9030
Rynnäkköpanssarivaunut ovat jalkaväen taistelua tukevia ajoneuvoja. Ne pystyvät kuljettamaan sotilaita hyök-
käyksen mukana etulinjaan ja samalla suojaamaan heidät kiväärikaliiperin aseiden luodeilta ja tykistökranaattien 
sirpaleilta.
Tela- alusta mahdollistaa rynnäkköpanssareille taistelupanssarivaunun kaltaisen maastoliikkuvuuden. Kun joukot 
ovat jalkautuneet taistelun tasalle, vaunut kykenevät tukemaan heitä vaunukonekivääreillä sekä tornin raskaam-
malla pääaseella.
Tyypillisesti tällaisessa vaunussa on 20–40 mm konetykki. Niillä kyetään tuhoamaan vastustajan rynnäkkövau-
nuja, mutta varsinaisiin taistelupanssareihin aseiden läpäisykyky ei riitä (tosin käytössä on myös panssarintor-
juntaohjuksilla varustettuja tyyppejä. Aseistuksena on 30 mm panssarivaunukonetykki, 7,62 konekivääri, lisäksi 
vaunussa on laukaisuputki 10 kpl savu- ja erikoisheitteille.
Pituutta vaunulla on 6,63 metriä ja miehistönä 3 henkeä (johtaja, ampuja, ajaja) + 8 kuljetettavaa. Suurin nopeus: 
65 km/h

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A4
Leopard 2A4:n käyttötarkoitus on vihollisen taistelupanssarivaunujen tuhoaminen ja panssarijääkäreiden taiste-
lun tukeminen suora-ammuntatulella.
Saksassa valmistettu Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunu painaa 55 tonnia. Vaunun moottorissa on 1500 hevos-
voimaa, ja suurimmillaan sen ajonopeus on 70 kilometriä tunnissa.
Panssarivaunuun mahtuu neljä miehistön jäsentä: ajaja ja lataaja omiin ”toimistoihinsa” ja ampuja ja johtaja 
yhteiseen tilaan. 
Aseistus: Pääase 120 mm:n panssarivaunukanuuna, 7.62 mm:n panssarivaunukonekivääri sekä suojasavu- ja 
erikoisheitejärjestelmä. Ammuksina panssarivaunukanuunaan käytetään alikaliiperi- ja onteloammuksia, jotka 
voivat osua kohteeseensa jopa neljän kilometrin päähän.
Vaunu on melkoinen polttoainesyöppö. Se voi kuluttaa dieseliä jo kilometrillä jopa kymmenen litraa.
Mitat ja paino:
pituus 9,68 m (putki edessä)
leveys 3,70 m
korkeus 2,79 m
taistelupaino 55 150 kg
Valmistusmaa: Saksa

G-luokan linnakevene
G-veneet ovat vuosina 2001-2006 valmistuneita Suomen merivoimien kevyitä miehistönkuljetusveneitä. Veneet 
on valmistanut Marine Alutech Oy Teijosta. Luokan veneiden kylkinumerot ovat 101-121

Tekniset tiedot
Uppouma 2 tonnia
Pituus 8,2 metriä
Leveys 2,2 metriä
Syväys 0,4 metriä
Nopeus yli 30 solmua
Miehistöä max. 10 henkeä tai 1000 kg
Aseistus
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Sotakoira

Sotakoira on yleisnimike, jota käytetään 
armeijan omistuksessa tai hallinnassa ole-
vasta koirasta. Sotakoiria käytetään muun 
muassa vartiointi- ja etsintätehtäviin.

Suomen Puolustusvoimilla on käytössään 
noin 120 sotakoiraa. Niitä on jokaisessa 
puolustushaarassa ja niitä käyttävät 
erityisesti sotilaspoliisit. Koulutus tapahtuu 
Niinisalon Tykistöprikaatin sotakoiraosas-
tolla. Sen yhteydessä on eläinklinikka.Myös 
Kainuun prikaati kouluttaa sotakoiria ja 
niiden ohjaajia. Koirat valitaan jo varhain 
pentuiässä ja koulutus aloitetaan 8-9-viikkoi-
sena. Koira on valmis kolmivuotiaana.

Kuvassa sotakoirakoulutusta vuodelta 1939. 
Koiran päähän laitetaan kaasunaamaria.
KUVA: SA-kuva
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P u o l u s t u s v o i m a t 
ovat vahvasti esillä 
Lohjalla 5.10.2019 
järjestettävillä 37. 
Maanpuolustuspäi-
villä. Kyseessä on 
merkittävä vuotui-
nen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
tapahtuma ja esit-
täytyminen Uudella-
maalla.
Yleisöllä on mahdollisuus tu-
tustua nykyaikaiseen puolus-
tusvoimien kalustoon Lohjan 
keskustassa Kirkkokadun ja 
Monkolankadun näyttely-
alueella. Maanpuolustuspäi-
vien tarkoitus on tuoda esille 
yleistä maanpuolustustahtoa 
sekä kertoa yleisölle Suomen 
maanpuolustuksen nykytilas-
ta. Kyseessä on koko perheen 
tapahtuma, ja nähtävää ja 
koettavaa on jokaiselle.
Puolustusvoimien kalustoa 
esittelevät Kaartin jääkäri-
rykmentti (KAARTJR ), joka 
tuo kalustonäyttelyyn esitte-
lyteltan, missä on jalkaväen 
aseistusta ja välineistöä sekä 
virtuaalisen koulutusympäris-
tön esittely.

Karjalan Prikaati (KAR-
PR) tuo Lohjalle nyky- 
aikaista puolustus- 
kalustoa.
Karjalan prikaatilla on kyky 
vastata valmiudesta alueel-
laan. Koulutus- ja harjoi-
tusjärjestelmä vastaa maa-
voimien taistelutavan 2015, 
joukkotuotantotehtävien ja 

raivaamisen valtakunnallisten 
kurssien vaatimuksiin. Kar-
jalan prikaati on merkittävä 
alueellinen vaikuttaja viran-
omaisyhteistyössä, asevelvol-
lisuusasioissa ja maanpuolus-
tustyössä.
Puolustusvoimauudistuksen 
2015 organisaatiomuutokset 
on vakiinnutettu ja organi-
saatio toimii optimaalisesti. 
Prikaatilla on arvostettu ase-
ma puolustusvoimissa, viran-
omaisten ja kansalaisten kes-
kuudessa. Karjalan prikaati 
kouluttaa joukkoja erityisesti 
mekanisoitujen joukkojen 
ympäristöön. Prikaati koulut-
taa ainoana joukko-osastona 
kaikkia maavoimien aselajeja. 
Puolustusvoimallinen raivaa-
misen osaamiskeskus on osa 
prikaatia.

Panssariprikaati, (PSPR) 
Parolannummi
Panssariprikaati on meka-
nisoitujen ja moottoroitujen 
taisteluosastojen, ilmator-
junnan sekä elektronisen 
sodankäynnin erikoisosaaja 
Kanta-Hämeessä. Myös mai-
neikkaan Varusmiessoitto-
kunnan soittajat koulutetaan 
Panssariprikaatissa.
Panssariprikaati on Parolan-
nummella ja Riihimäellä toi-
miva moderni joukko-osasto, 
joka kouluttaa maavoimien 
iskukykyisimpiä taisteluosas-
toja. Panssariprikaati koulut-
taa myös pääosan pääkaupun-
kiseudun ilmapuolustuksen 
joukoista sekä elektronisen 
sodankäynnin erikoisjouk-
koja. Panssariprikaatilla on 
monipuolinen panssarikalus-
to sekä laajat harjoitusalueet. 

Panssariprikaati hyödyntää 
koulutuksessa virtuaalista 
taistelukenttäkoulutusta ja 
on simulaattorikoulutuksen 
kärkiosaajia. Panssaripri-
kaati tuo Lohjalle nähtäväk-
si Taistelupanssarivaunun 
Leopard 2A4
Rannikkoprikaati (RPR), 
Upinniemi 
Rannikkoprikaati on ran-
nikkotaisteluihin erikoistu-
nut merivoimien valmius-
joukko-osasto.
Suurin osa merivoimien 
suomenkielistä alokkaista 
aloittaa varusmiespalveluk-
sen peruskoulutuskaudella 
Upinniemessä Kirkkonum-
mella ja osa Turun Pansios-
sa.
Rannikkoprikaati vastaa 
ympärivuorokautisesti alu-
eellisen koskemattomuuden 
valvonnasta ja meritilanne-
kuvasta Suomenlahdella.

Rannikkoprikaatin G- 
vene on esillä Lohjalla
G-veneitä käytetään mie-
histönkuljetuksiin kaikissa 
merivoimien joukko-osas-
toissa.
Rannikkoprikaati esittelee 
myös Meritorjuntaohjusla-
vetin, Rannikkotutkan. Täh-
täysaseman varusteineen 
sekä Raivaussukeltajan va-
rusteet.  Paikalla on myös 
Sotakoira ohjaajineen.

Ilmatorjuntaohjus 05 (ITO 05)
Karjalan prikaati tuo Lohjalle myös Ilmatorjuntaohjus 05 (ITO 05), jonka tarkoituksena on suojata pääkau-
punkiseutujen ja joukkojen suojaaminen sekä vahvistaa valmiusryhmien ilmatorjuntaa. Ilmatorjuntaohjus 
05 on ominaisuuksiltaan liikkuva, itsenäiseen ja ympärivuorokautiseen toimintaan kykenevä ilmatorjunta-
ohjusjärjestelmä, joka käsittää kaksi erillistä asejärjestelmää.

Renor – rakennettu elämään
Tarjoamme ainutlaatuisia tiloja ja palveluja historiallisissa  
kiinteistöissä viidessä kaupungissa. 

Lahti     |    Vantaa    |     Pori     |    Porvoo    |    Forssa

Lue lisää renor.fi 

Renor Oy, Kielotie 5, Vantaa p. 0207 220 800

www.renor.fi

Renor Oy 
Silkkitehtaantie 5 C, Vantaa 
Puhelin  020 7220 800

Puolustusvoimat vahvasti 
esillä Maanpuolustus-  
päivän kalustonäyttelyssä
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Eversti Aimo Heinaro in memoriam

Merkkipäiviä

In Memoriam

Eversti Aimo Heinaro kuo-
li 92-vuotiaana toukokuuta 
2019. Hän oli viimeisenä puo-
lustusvoimien palveluksessa 
ollut ilmatorjunnan sotavete-
raaniupseeri.

Aimo ”Ami” Heinaro syntyi 
22.4.1927 Harlussa, Laatokan 
Karjalassa. Maanpuolustustyö 
alkoi jo varhain, kun hän kuu-
lui vuodesta 1940 alkaen Yli-
vieskan suojeluskunnan poi-
kaosastoon ja toimi jatkosodan 
alussa 58. Sotavankisairaalan 
lähettinä Raudaskylässä. Ke-
sällä 1942 sotilaspoika Aimo 
Heinaro toimi ratsulähettinä 
Kenttätykistörykmentti 4:ssä 
Syvärillä. Kun lukioiden toi-
minta keskeytettiin helmikuus-
sa 1944, Aimo Heinaro aloitti 
vapaaehtoisen asepalveluksen 
kotinsa lähellä Jänisjoen var-

rella toimineessa 20 mm:n VKT-jaoksessa. 
Tehtävänä oli suojata tärkeää rautatiesiltaa, ja 
jonkin verran hälytyksiä ja tulitoimintaakin 
oli. Kesällä 1944 Heinaro siirtyi 44. Kevyeen 
Ilmatorjuntajaokseen (40 mm) Sortavalaa suo-
jaamaan. Aselevon jälkeen syksyllä 1944 Aimo 
Heinaro oli 92. Kevyen Ilmatorjuntajaoksen 
(40 mm) riveissä suojaamassa Outokummun 
kaivosta. Sotilaspojat kotiutettiin 3.10.1944. 
Aimo Heinarolle kertyi sotapalvelusta yhteen-
sä yksi vuosi, neljä kuukautta ja 10 päivää.
Päästyään ylioppilaaksi Savonlinnan lyseosta 
Aimo Heinaro suoritti varusmiespalveluksen-
sa vuonna 1947 Ilmatorjuntarykmentti 2:ssa 
Riihimäellä ja meni Kadettikouluun. Kurssin 
jälkeen (1947‒1949) hänen ensimmäinen pal-
veluspaikkansa upseerina oli Ilmatorjuntaryk-
mentti 1 Santahaminassa. Heinaron pitkä ura 
ilmatorjunta-aselajin ja sähköteknillisen alan 
tehtävissä oli hyvin monipuolinen. Hän pereh-
tyi tutkatekniikkaan vuonna 1953 järjestetyllä 
kurssilla ja toimi Ilmatorjuntarykmentin tutka-
patterin päällikkönä Santahaminassa. Sotakor-
keakoulun jälkeen tulivat Pääesikunta ja Puo-
lustusministeriökin palveluspaikkoina tutuiksi. 
Myöhemmin hän toimi muun muassa Säh-
köteknillisen Koulun johtajana 1965‒1969, 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komen-
tajana 1969‒1972, Pääesikunnan ilmatorjun-
tatoimiston päällikkönä 1972‒1976 sekä so-
tilasasiamiehenä (Berliini, Praha, Budapest) 
1977‒1981. Hänen ilmatorjunnan tarkastaja-

kaudellaan 1981‒1987 toteutettiin merkittäviä 
hankkeita, kuten Joke 87 ja ItOhj 86, sekä käyn-
nistettiin 35 mm:n tykin modernisointi, ilmator-
juntapanssarivaunun (Marksman) ja kohdetor-
juntaohjusten (Crotale NG) hankinta.
Eversti Heinarolle kertyi palvelusta ”armeijan 
harmaissa” lähes 42 vuotta. Hän osallistui isän-
maan puolustamiseen ilmatorjuntamiehenä so-
dassa ja oli sodan jälkeen mukana puolustusky-
vyn kehittämistyössä erityisesti ilmatorjunnan 
piirissä vuosikymmenien ajan. Eversti Heinaro 
oli myös reserville tuttu maanpuolustusjuhlien 
ja veteraanitilaisuuksien vakiovieras sekä va-
paaehtoisen maanpuolustustyön vankka tukija. 
Hän oli myös Tuusulan Reserviupseerikerhon 
kunniajäsen.

Teemme kunniaa veteraanin muistolle!

ASEVELJIEN PUOLESTA, 
HANNU HERRANEN JA AHTI LAPPI

LOKAKUU

80 vuotta
1.10. Kärnä Pentti, Loviisa
27.10. Taberman Aulis, Lovii-
sa

75 vuotta
1.10. Koskenkorva Mikko, 
Lohja
9.10. Korkama Arto, Järven-
pää

70 vuotta
1.10. Palojärvi Martti, Vihti
2.10. Augustson Terttu, Raa-
sepori
7.10. Turunen Harri, Espoo
12.10. Virtanen Raimo, Tuu-
sula
16.10. Karhapää Reijo, Tuu-
sula
23.10. Alasaari Jorma, Vantaa

60 vuotta
15.10. Jakobsson Marja, Ke-
rava
27.10. Santala Antti, Helsinki
29.10. Vanhala Arto, Tuusula

50 vuotta
4.10. Siitonen Jussi, Kirkko-
nummi
5.10. Koskinen Kimmo, Pirk-
kala
13.10. Ahl Marko, Mäntsälä
13.10. Mäntylä Jarkko, Por-
voo
14.10. Nylund Seppo, Espoo
17.10. Salo Petteri, Kirkko-
nummi
18.10. Karhunen Aki, Mänt-
sälä

MARRASKUU

90 vuotta
13.11. Marjoneva Teuvo, Loh-
ja
17.11. Jaakkola Osmo, Mänt

sälä

85 vuotta
10.11. Karola Palle, Kerava
22.11. Suhonen Jussi, Kark-
kila

80 vuotta
7.11. Markkanen Pertti, Kirk-
konummi

75 vuotta
11.11. Härmä Antero, Lohja

70 vuotta
7.11. Aumola Ari, Jyväskylä
7.11. Väänänen Hannu, Jär-
venpää
16.11. Pikkumäki Seppo, Hy-
vinkää

60 vuotta
6.11. Savola Ilkka, Porvoo
8.11. Matilainen Kari, Porvoo
10.11. Vesalainen Veli, Mänt-
sälä
23.11. Napari Mauno, Vihti
23.11. Latvala Panu, Espoo

50 vuotta
14.11. Kupsu Jari, Porvoo
19.11. Kiviharju Kalle, Tuu-
sula
24.11. Heikkinen Kimmo, Lo-
viisa
28.11. Johansson Jean, Nur-
mijärvi

JOULUKUU

80 vuotta
1.12. Syrjänen Matti, Karkkila
17.12. Huttunen Antti, Kerava

75 vuotta
1.12. Lohtari Lauri, Vantaa
15.12. Purasjoki Matti, Sipoo
16.12. Ranta Aarre, Karkkila
21.12. Finnilä Heikki, Mänt-
sälä
25.12. Lindroos Sven, Sipoo

70 vuotta
3.12. Jokisuu Timo, Vihti

15.12. Nieminen Kari, Kirk-
konummi
17.12. Ketola Eino, Vihti
23.12. Kanninen Timo, Lohja
26.12. Ortamala Jouko, Hä-
meenlinna
29.12. Kylmälä Keijo, Jär-
venpää

60 vuotta
3.12. Hänninen Pekka, Por-
voo
3.12. Jaakkola Jari, Tuusula
6.12. Heiskanen Harri, Nur-
mijärvi
10.12. Sippola Jukka, Kerava
10.12. Pajarinen Ismo, Lo-
viisa
13.12. Lindberg Susanna, Si-
poo
16.12. Takala Juha, Sipoo
20.12. Mustikkamaa Tapani, 
Lohja
21.12. Merinen Timo, Järven-
pää
23.12. Perttilä Jukka, Lohja
29.12. Lehtonen Viljo, Sipoo

50 vuotta
14.12. Kotimäki Sami, Mänt-
sälä
14.12. Nurkkala Leif, Raase-
pori
17.12. Lehtinen Tapio, Tuu-
sula
18.12. Luode Toni, Tuusula
21.12. Wessman Niko, Hy-
vinkää
22.12. Ojamo Jukka-Pekka, 
Loviisa
25.12. Järvinen Pasi, Lahti
26.12. Puurunen Aki, Espoo
27.12. Johansson Kenneth, 
Loviisa
30.12. Asplund Tom, Siuntio

OLTERMANNI ONNITTE-
LEE !

Tietolähde RUL:n ja RES:n 
jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkki-
päiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä il-
moittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa ai-
neistopäivää.

Väestönsuojelu – Nyt -semi-
naarissa Keskustakirjasto Oo-
dissa 18.9.2019 palkittiin Ulf 
Dahlman Helsingin väestön-
suojelun pronssisella mitalil-
la ja Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiiri hopeisella mitalilla 
tunnustuksena Helsingin 
väestönsuojelun hyväksi teh-
dystä ansiokkaasta työstä.

Majuri res. Ulf Dahlman on 
pitkän linjan aktiivireservi-
läinen, joka on johtanut 20 
METRO-VSS-kurssia, joihin 
on osallistunut yli 200 henki-
löä. Aiemmin hän on toiminut 
aktiivisesti muunmuassa Hel-

singin reserviupseeripiirin 
luottamustehtävissä ja MP-
K:n ruotsinkielisen Lukiolai-
sen turvakurssin johtajana.

Myöntäjä oli Helsingin kau-
pungin pelastuslaitos.

Pelastuslaitos palkitsi  Ulf Dahlmanin ja 
MPK:n piirin väestönsuojelutyöstä

Ulf Dahlman ( vs.) ja MPK:N Etelä-Suomen piiri, edustajanaan toiminnanjohtaja Petri Parviainen,  pokkasivat  
Väestönsuojel-palkinnot. 
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Järvenpään Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään tiistaina 8. lokakuuta klo 19
Järvenpään Hiihtomajalla

Osoite: Jokelantie 27, Tuusula.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Johtokunta

Uudenmaan Reserviläispiiri ry 60 vuotta

Uudenmaan Reserviläispiiri ry viettää 60-vuotisjuhliaan 

16.10.2019 klo 17. 00 – 19.00 Järvenpäässä

Juhlapaikkana on Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 JÄRVENPÄÄ

Ohjelma:

Klo 17.00 – 17.30 Vieraiden saapuminen sekä tervehdysten ja onnitteluiden 
vastaanotto

Klo 17.30 – 17.40 Piirin puheenjohtajan tervehdyspuhe

Klo 17.40 – 17.45 Palkitsemiset

Klo 17.45 – 19.00 Kahvitilaisuus, jonka yhteydessä vapaa sana

Tilaisuuteen kutsutaan piirin jäsenyhdistysten edustajat sekä 

piirin yhteistyökumppanit ja tahot.

Kutsuttaville lähetetään tilaisuuteen oma erillinen kutsu.

Pukukoodi: Tumma puku ja isot kunniamerkit tai paraatipuku.

Järvenpään Reserviupseerikerho ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 16. lokakuuta klo 19 Järvenpään
Sotaveteraanit ry:n Veljesmajalla Vanhankyläniemessä.

Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä (viitta) veteraanimuistomerkiltä
vasemmalle hiekkatielle, jota pitkin noin 200 metriä

Veljesmajalle.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
kerhostrategian 2019-2024 päivitys.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Hallitus

KATAJANOKAN KASINO 5.10.2019 KLO 10-15

Puhujina YLE:n toimittaja Toivo Haimi ja
tietokirjailija Kari Kallonen

 
Esittelyssä Puolustusvoimien simulaatiokoulutus

 
Paikalla mm. Suomen Rauhanturvaajaliitto ja
Reservin Mentorit

 
Tutustu sovellettuun reserviläisammuntaan (SRA) ja
kokeile Noptelammuntaa
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Marraskuun puolessa välissä Turussa kokoon-
tuvassa RUL:n liittokokouksessa käännetään 
katse kohti tulevaa vuosikymmentä. Euroopan 
turvallisuustilanne on muuttunut olennaisesti 
muutamien viimeksi kuluneiden vuosien aika-
na ja samalla Suomen turvallisuusympäristö on 
muuttunut epävakaampaan suuntaan. Muutok-
sia tapahtuu myös Suomen sisällä. Kolmivuo-
tissuunnitelmassa arvioidaan reserviupseeritoi-
minnan haasteiksi mm. väestön keskittyminen 
kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuu-
den lisääntyminen sekä entistä kovempi kilpailu 
vapaa-ajasta. Toimintaan vaikuttaa lähivuosina 
merkittävästi myös vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen ja ampumatoiminnan lakimuu-
tokset.
   Liiton toiminta-ajatus ja arvopohja ei muutu 
toimintaympäristön mullistukista huolimat-
ta. Suomen Reserviupseeriliitto on jatkossakin 
reserviupseerien valmiuksia kehittävä toimin-
nallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö, 
joka edistää toiminnallaan yhteiskunnan koko-
naisturvallisuutta.
   Kolmivuotissuunnitelmassa on mainittu kol-
me jäsenistöä yhdistävää arvoa: isänmaallisuus, 
vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Näitä 
kaikkia arvoja edustavat parhaimmillaan ne 
reserviupseerit, jotka ovat valmiita käyttämään 
aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoisen maan-
puolustuksen moninaisiin tehtäviin yhdistys-, 
piiri- tai liittotasolla.
  Kolmivuotissuunnitelmaluonnos oli kom-
mentoitavana jäsenyhdistyksissä, piireissä sekä 
liiton toimikunnissa. Palautetta luonnokseen 
tulikin ilahduttavan paljon. Saadulla palautteel-
la täydennetyn suunnitelman käsittelee vielä 
liittohallitus ennen kuin se lähetetään jäsenyh-
distyksille virallisen liittokokouskutsun mukana 
lokakuun alussa.
   Liiton puheenjohtaja, majuri Mikko Hal-
kilahti ilmoitti heti tultuaan valituksi toiselle 
kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019, ettei hän ole 
käytettävissä puheenjohtajan tehtävään enää 
tämän jälkeen. Elinvoimaisen organisaation 

merkki on se, että 
johtotehtäviin on 
tarjolla useita pä-
teviä henkilöitä. 
Ja jos ehdokkaita 
on enemmän kuin 
paikkoja, niin sit-
ten äänestetään.

On ilahduttavaa, 
että RUL:n pu-
heenjohtajan teh-
tävään vuosiksi 
2020 – 2022 on 
ehdolla ainakin 
neljä aktiivista 
ja ansioitunutta 
reserviupseeria. 
I lmoit t autumi-
nen puheenjoh-
tajakamppailuun 
päättyy 16.9. mut-
ta jo tässä Kent-
täpostissa esitellään neljä nyt tiedossa olevaa 
ehdokasta. Esittelyt jatkuvat syksyn aikana 
Reserviläinen -lehdessä, Kenttäpostissa sekä 
liiton nettisivuilla.
   Puheenjohtajavaalin lisäksi liittokokouksen 
muita tärkeitä päätöksiä ovat liittovaltuuston 
jäsenten valinta ja kolmivuotissuunnitelman 
hyväksyminen. Äänivaltaa RUL:n liittoko-
kouksessa käyttävät jäsenyhdistykset. Toivot-
tavasti paikalla on mahdollisimman monen 
jäsenyhdistyksen edustus linjaamassa liiton 
toimintaa uudelle vuosikymmenelle. Viral-
lisen kokouksen lisäksi Turussa on marras-
kuussa paljon muutakin nähtävää ja koettavaa. 
Viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen Au-
rajoen varrella -liittokokousviikonloppu onkin 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen suurtapah-
tuma, joka kannattaa kokea paikan päällä.

Janne Kosonen

MPK toteutti lop-
pukesän aikana 
kouluttaja- ja va-
paaehtoiskyselyn 
sitoutuneille va-
paaehtoisilleen. 
Kyselystä ilme-
nee, että koulut-
tajat ja vapaa-
e h t o i s t o i m i j a t 
ovat keskimäärin 
varsin tyytyväi-
siä MPK:lta sekä 
Puolustusvoimil-
ta saamaansa tu-
keen ja johtami-
seen. 
Kouluttajakysely on to-
teutettu kahden vuoden 
välein, ja se on tärkeä osa 
MPK:n koulutuksen laa-
dun ja toimintamahdollisuuk-
sien kehittämistä. Kouluttaja-
kyselyn kautta vapaaehtoisilta 
saatavan palautteen perusteel-
la pystytään tunnistamaan toi-
minnan vahvuuksia ja kehittä-
mistarpeita.  

Vuonna 2019 toteutettiin li-
säksi toista kertaa muille kuin 
kouluttajatehtävissä toimiville 
suunnattu vapaaehtoistoi-
mijoiden kysely. Vapaaeh-
toiskyselyn kohderyhmänä 
ovat muun muassa huolto- ja 
viestintätehtävissä toimivat 

vapaaehtoiset. Noin 2 600 si-
toutuneelle jaettuihin kyselyi-
hin vastasi yhteensä vajaat 700 
henkilöä. 
Toiminta koetaan hyödyllisek-
si, ja mukaan pääsemistä tulee 
helpottaa

Yli neljä viidesosaa vastaajista 
kokee, että MPK:n toiminta 
on kehittänyt heidän valmiuk-
siaan niin poikkeusolojen teh-
täviä kuin normaaliolojen työ- 

ja muita tehtäviä varten. Selkeä 
enemmistö vastaajista pitää 
MPK:n toimintaa hyödyllisenä 
myös maanpuolustuskyvyn ja 
-tahdon sekä kokonaisturval-
lisuuden kannalta. 

Keskeisiksi kehityskohteiksi 
nousevat aiempien vuosien 
kyselyiden tavoin hyväveliver-
kostojen avaaminen ja uusien 
toimijoiden saaminen mu-
kaan toimintaan, jo mukana 

olevien jaksamisesta huoleh-
timinen erityisesti uudistetun 
lainsäädännön tultua voimaan 
1.1.2020 alkaen, sekä sisäisen 
ja ulkoisen viestinnän kehittä-
minen. 

— Uusien toimijoiden mu-
kaan saaminen on tärkeää 
paitsi toiminnan jatkuvuuden 
takaamiseksi, myös jo mukana 
olevien jaksamisen varmista-
miseksi. Tähän pyritään muun 

muassa nousujohteisia tehtä-
väpolkuja kehittämällä sekä 
mestari-kisälli-tyyppiseen toi-
mintaan kannustamalla, ku-
vailee koulutuspäällikkö Juha 
Niemi. 

Tyypillisimmin toimin-
taan osallistutaan 2—4 
kertaa vuodessa
Reilut kaksi viidesosaa MPK:n 
sitoutuneista vapaaehtoisista 

on osallistunut kouluttaja- ja 
muihin tehtäviin 2—4 kertaa 
viimeisten 12 kuukauden ai-
kana. Lisäksi vajaa viidesosa 
on osallistunut 5—6 kertaa. 
Vähintään 13 kertaa vuoden 
aikana osallistuneita vastaajia 
puolestaan on reilut kolme-
kymmentä. 

Kyselyn vastaajista selvä valta-
osa identifioi itsensä MPK:n, 
sen koulutuspaikkojen tai pii-
rien vapaaehtoistoimijoiksi. 
Näistä MPK kokonaisuutena 
on vuoden 2017 kyselyn ta-
voin edelleen suosituin vas-
tausvaihtoehto. Vuoden 2017 
kyselyyn verrattuna koulutus-
paikan merkitys taustayhtei-
sönä on kuitenkin kasvanut: 
noin kolmannes vastaajista il-
moittaa olevansa ensisijaisesti 
koulutuspaikan vapaaehtois-
toimijoita.

MPK:n kouluttaja- ja vapaaehtoistoimijakysely toteutetaan kahden vuoden välein. Muissa kuin kouluttajatehtävissä toimiville kohdennettu vapaaehtois-
toimijakysely toteutettiin nyt toista kertaa. Grafiikka: Suvi Karjalainen

MPK:n vapaaehtoiskouluttajat tyytyväisiä olosuhteisiinsa

Kohti 2020-lukua

Majuri (res) Janne Kosonen 
on Suomen Reserviupseeri-
liiton toiminnanjohtaja.

Valtioneuvostos-
sa hyväksyttiin 
22.8.2019 asetus, 
joka mahdollistaa 
MPK:n keskeytyk-
sissä olleen am-
pumakoulutuksen 
jatkamisen.

Esitys määrittää Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
sotilaallisia valmiuksia pal-
velevan (sotva) ampuma-
koulutuksen sisällön, tur-
vallista aseenkäsittely- ja 
ampumataitoa mittaavat am-
pumakokeet sekä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 

ammunnanjohtajien näyttö-
kokeen. Asetus liittyy Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2017/853 
aseiden hankinnan ja hallus-
sapidon valvonnasta annetun 
neuvoston direktiivin 91/477/
ETY muuttamisesta kansalli-
seen täytäntöönpanoon.

Asetus tuli voimaan 1.9.2019.

– Hienoa että asetus hy-
väksyttiin hallitusohjelman 
mukaisesti. Se selkeyttää ja 
yhdenmukaistaa MPK:ssa an-
nettavaa ampumakoulutusta, 
toteaa MPK:n toiminnanjohta-
ja Pertti Laatikainen.

MPK:n tavoitteena on, että 
asetuksen edellyttämät teh-
tävät ammunnan johtajien 
hyväksymiseksi saadaan to-
teutettua syyskuun loppuun 
mennessä ja asetuksen mu-
kaiset ammunnat saadaan 
aloitettua lokakuun alussa. 
Ensimmäisessä vaiheessa on 
tarkoitus saada hyväksyttyä 
ammunnan johtajiksi ne, joil-
la on puolustusvoimien pe-
rusammunnan johtajaoikeus. 
Muiden MPK:n ammuntojen 
toteuttaminen edellyttää vielä 
yhteistoimintaa viranomaisten 
kanssa.

MPK:N AMPUMA-
KOULUTUS JATKUU
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Hallitus päätti bud-
jettiriihessään, että 
kertausharjoituksiin 
kutsutaan ensi vuon-
na 1.200 reserviläistä 
enemmän kuin kulu-
vana vuonna
. Käytännössä tämän myötä 
kertausharjoituskutsun saa 
ensi vuonna noin 19.000 reser-
viläistä. Reserviläisliiton pu-
heenjohtaja Ilpo Pohjola pitää 
kehityssuuntaa hyvänä mutta 
volyymia edelleen riittämät-
tömänä.

– Kertausharjoitusmäärien 
kasvu on hyvä asia mutta pi-
tää muistaa, että todellinen 
harjoitustarve on merkittävästi 
suurempi. Onhan sodan ajan 
vahvuutemme peräti 280.000 
henkilöä, joista yli 96 pro-
senttia on reserviläisiä. Ensi 
vuonna heistä kutsutaan ker-
taamaan noin seitsemän pro-
senttia.

Tätä suurempi joukko reser-
viläisiä pitää vuosittain itse 
yllä omia sodan ajan taitojaan 
osallistumalla Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) 
järjestämään koulutukseen. 
MPK:n kursseille ja muihin 
vapaaehtoistapahtumiin osal-
listuu vuositasolla keskimää-
rin 30.000 reserviläistä, joista 
noin kolmannes on sijoitettuna 

Puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoihin.

– Reserviläisten laaja osallis-
tuminen omaehtoiseen koulu-
tukseen kertoo suomalaisten 
korkeasta maanpuolustustah-
dosta. Paljon näyttävämmin 

usein kuitenkin uutisoidaan 
siviilipalveluksen hakeutu-
vista henkilöistä ja sinne siir-
tyvistä reserviläisistä, joiden 
yhteenlaskettu määrä ei ole 
edes kymmentä prosenttia täs-
tä, puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
reserviläisten omaehtoisen 

kouluttautumisen suurta vo-
lyymia.

Lakimuutoksilla ja lisä-
määrärahoilla lisätään 
valmiutta
Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen resursseja lisätään ensi 
vuonna. Valtion talousarvio-
esityksessä MPK:n ja muiden 
maanpuolustusjärjestöjen tu-
kemiseen esitetään käytettä-
väksi runsaat 4,8 miljoonaa 
euroa, joka on yli kaksi kertaa 
enemmän kuin tänä vuonna. 

Taustalla on viime vaalikau-
della tehty lakimuutos, jolla 
tiivistettiin Puolustusvoimien 
ja MPK:n välistä yhteistyötä. 
Tavoitteena oli tehostaa lähin-
nä paikallisjoukkoihin sijoitet-
tujen reserviläisten koulutusta.

Vastaavasti myös Puolustus-
voimien organisaatiota vahvis-
tetaan 42 uudella viralla. Uu-
det tehtävät kohdistetaan mm. 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tuskoulutukseen sekä henki-
löstötarpeisiin, joilla tuetaan 
valmiuden ylläpitoa ja uusien 
suorituskykyjen rakentamista.

– Viime vaalikaudella teh-
dyillä lakimuutoksilla lisättiin 
puolustuksemme toimintaky-
kyä nopeissa ja yllättävissä 
tilanteissa. Reserviläisliitto 
on tyytyväinen siihen, että 
nämä muutokset viedään lop-
puun saakka ja, että tarvitta-
vat määrärahat on sisällytetty 
osin jo valtion ensi vuoden 
talousarvioesitykseen, kom-

mentoi Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
hallituksen budjettiriihen 
päätöksiä.

Reserviläisliitto varovaisen tyytyväinen
Hallituksen ensimmäisen budjettiriihen päätökset 
vievät asioita parempaan suuntaan

Euroopan Unionis-
sa on parhaillaan 
käsittelyssä asetus 
lyijyhaulien kieltä-
miseksi kaikilla kos-
teikkoalueilla. Kiel-
lon piiriin kuuluisivat 
myös turvepohjaiset 
maat, mikä toisi kiel-
lon piiriin arviolta ¾ 
Suomen pinta-alasta. 
Myös lyijyammusten 
totaalikieltoa suun-
nitellaan. Kieltojen 
toteutuessa ammun-
nat reserviläisjärjes-
töissä vaikeutuisivat 
merkittävästi.
Kieltoa perustellaan ympäris-
tönsuojelullisilla syillä. Reser-
viläisliittoa ällistyttää erityi-
sesti se, ettei esitysten piiristä 
ole rajattu pois ampumaratoja. 
Näiden osalta lyijyn haittavai-
kutuksia on Suomessa rajoi-
tettu säädöksillä ja niihin liit-
tyvillä teknisillä järjestelyillä. 
Tilanteen vaatiessa ampuma-
ratojen käyttäjät ovat varautu-
neet koko maaperän vaihtami-
seen ja saastuneen maamassan 
hävittämiseen. Näillä toimilla 
estetään jo nyt lyijyn imeyty-

minen maaperään ja luonnon 
kiertokulkuun.

– Vetoan europarlamentaa-
rikkoihimme, jotta he kaikki 
puhaltaisivat tässä asiassa 
yhteen hiileen ja pyrkisivät 
saamaan vähintään asetuk-
sen kosteikko-määritelmän 
muutetuksi niin, että se kattaa 
vain vesistöt. Brysselin byro-
kraateille olisikin hyvä kertoa, 
että olemme ratkaisseet lyi-
jyongelman jo itse eikä EU:n 
tarvitse sitä enää puolestam-
me hoitaa, Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
painottaa.

Taustalla on Suomen euroop-
palaisittain poikkeava puo-
lustusratkaisu, joka perustuu 
yleiseen asevelvollisuuteen ja 
laajaan reserviin, jonka am-
pumataito on pitkälti omaeh-
toisen ampumaharjoittelun 
varassa. Harjoittelua tulee 
kyetä tekemään eri puolilla 
Suomea ja se edellyttää tiuhaa 
ampumarataverokostoa. Tätä 
asiaa ei Euroopassa laajasti 
ymmärretä.

– Tarvitsemme europarlamen-
taarikoille, -virkamiehille ja 
järjestöille yhteisen EU-stra-
tegian, jonka tavoitteena on 
maamme puolustusjärjestel-

män perusteiden turvaaminen. 
Suomalaisten on oltava hereil-
lä ja seurattava tarkasti EU:s-
sa kulloinkin vireillä olevia 
asioita sekä estettävä sellaiset 
EU-linjaukset, jotka saattavat 
muodostua puolustuksemme 
kannalta ongelmallisiksi, Poh-
jola esittää.

Kirjallinen kysymys 
EU:lle

Keskustan EU-edustaja Elsi 
Katainen on laatinut kirjalli-
sesti vastattavan kysymyksen 
EU- komissiolle:

Euroopan komission valmis-
telussa on ollut vuodesta 2015 
lähtien REACH-asetuksen 
muuttaminen niin, että lyi-
jyhaulien käyttö kosteikoilla 
kiellettäisiin. Esitystä odote-
taan julkistettavaksi piakkoin.
Mahdollinen kielto voi ai-
heuttaa ongelmia toimeenpa-
nossa, riippuen siitä, miten 
käsite kosteikko määritellään. 
Ns. Ramsar-määritelmä, jota 
Euroopan kemikaalivirasto 
(ECHA) suosittaa, määrittelee
kosteikoksi myös kuivat tur-
vemaat.
Euroopan komissio on lisäk-
si esittänyt heinäkuussa 2019 
Euroopan kemikaalivirastol-
le (ECHA) pyynnön tutkia 
ja valmistella lyijyn totaali-
kieltoa hauleissa ja luodeissa 
myös kosteikkojen ulkopuo-
lella; metsästyksessä, ampu-
malajeissa ja kalastuksessa. 
Komission kaavailemat toi-
met ovat herättäneet huolta 
kansalaisyhteiskunnassa, sil-
lä yksiselitteinen luopumi-
nen lyijystä ammuksena on 
haasteellista. Monissa lyijyn 
korvaavissa materiaaleissa 
ongelmaksi nousevat käyttö-
turvallisuus, korkea hinta, saa-
tavuus sekä mahdolliset haitat 
metsätaloudelle. Lisäksi ko-
hoavat harjoittelukustannuk-

set voivat vaarantaa eettisen 
ja turvallisen riistalaukauksen, 
koska harjoittelussa laukaus-
määrät ovat suuria.
Ottaen huomioon edellä mai-
nitun haluaisin kysyä Euroo-
pan komissiolta;
-Aikooko komissio huomioida 
jäsenmaiden erilaiset luonno-
nympäristöt niin, ettei tulevas-
sa REACHasetuksessa käy-
tettävä kosteikko-määritelmä 
kiellä lyijyhaulien käyttöä esi-
merkiksi turvepohjaisilla
metsämailla, joilla lyijyn 
käytöstä seuraavat riskit lin-
nustolle ovat huomattavasti 
pienemmät kuin vetisillä kos-
teikoilla, jotka ovat vesilintu-
jen todellisia elinympäristöjä?
-Lisäksi haluan kysyä, ym-
märtääkö EU:n komissio lyi-
jystä luopumiseen liittyvät 
käytännön haasteet ja miten 
komissio aikoo varmistaa, että 
sen toimet lyijyhaittojen eh-
käisemiseksi ovat kohtuullisia 
ja oikeudenmukaisia metsäs-
täjille, ampujaharrastajille ja 
kilpa-ampujille?

EU:ssa kaavaillut lyijyammusten kieltohankkeet vaikeuttaisivat reserviläisten ampumaharjoittelua
Reserviläisliitto vastustaa EU:n lyijykieltoa

Reserviläisten laaja osallistuminen omaehtoiseen koulutukseen kertoo suomalaisten korkeasta maanpuolustustahdosta.
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10-11.8.2019 järjes-
tettiin Lopen ampu-
maradalla Varustele-
kan ja InrangeTV:n 
yhteistyönä Finnish 
Brutality 2019-kilpai-
lu. 
Hyvinkään reserviläisyhdis-
tykset osallistuivat jälleen 
tapahtuman järjestämiseen 
toimitsijoina. Tällä kertaa keli 
vastasi viimevuotta paremmin 
kilpailun nimeä, sunnuntaina 
ammuttiin osa kilpailusta kaa-
tosateessa. Toiseen kertaan 
järjestyssä kilpailussa ammut-
tiin pistoolilla ja kiväärillä, 
InrangenTVn 2-gun Action 
Challange Match sääntöjä 
noudattaen.

Rastit olivat jälleen huomat-
tavasti SRA:n tai Practicalin 

tyypillisiä rasteja/stageja 
fyysisempiä ja kilpailu oli 
erittäin haastava sekä am-
pujille että toimitsijoille. 
Kilpailuun osallistui 86 am-
pujaa. InrangeTVn lisäksi 
tapahtumassa oli mukana 
Polenar Tactical ja Bloke 
On the Range Youtube ka-
navat, Generation Kill-TV 
sarjasta tuttu merijalkaväen 
veteraani Rudy Reyes ja Sako 
Oyj ja Mil-Safarit.

Tapahtumasta löytyy run-
saasti valokuvia Varustelakan 
facebook-sivuilta. Videoita 
kilpailusta löytyy Youtube-vi-
deopalvelusta ja mm. Pegasus 
Tests-kanavalta, ja aiemmin 
mainitut kanavat tulevat jul-
kaisemaan omaa materiaa-
liaan syksyn aikana. Finnish 
Brutality 2020 kilpailua ol-
laan jo suunnittelemassa ja 

lisäksi talvella lumiseen 
aikaan sijoittuvasta kilpai-
lusta on ollut puhetta.

TEKSTI: MIKA VIRTA

Kolmatta kertaa järjestetty 
Pohjois-Uudenmaan SRA 
CUP ammuttiin Hyvinkään, 
Mäntsälän, Järvenpään, 
Riihimäen ja Nurmijärven 
välisenä joukkuekilpailu-
na. Kolmesta osakilpailusta 
kaksi järjestettiin jälleen Hy-
vinkään Ampumaradalla ja 
yksi Jokelan Eränkävijöiden 
radalla. Osallistujia tapahtu-
miin oli kilpailuissa 20-40 
henkilön välillä.

Yksittäiset kilpailut voitti-
vat Mäntsälä, Nurmijärvi ja 
Hyvinkää ja Mäntsälän Re-
serviläiset päätyivät Cupin 
voittoon.
 

TEKSTI JA KUVA
MIKA VIRTA

Hyvinkään 
Reserviläiset 
mukana Finnish 
Brutalityssä

Pohjois- Uudenmaan SRA Ei pelkästään ampumista, fyysiset elementit kuuluivat myös kisaan. Kuva Mika Virta.

 Ampumispaikat ei ihan tavallisia. Kuva Markus Hietanen.

Taulukko1

Sivu 1

SRA PU-CUP
14.04.19 13.07.19 04.08.19  kokonaispisteet

Mäntsälä 100 91,6 94,1 285,7095
Hyvinkää 82 84,81 100 266,8119
Nurmijärvi 72 100 91 263
Järvenpää 62,3 60,51 69,4 192,2104
Riihimäki 88,6 0 48,7 137,3
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Etelä-Hämeen ja Uudenmaan reservipiirien maastokilpailut 14.08.2019 Tervakoskella (Janakkalan Reserviupseerikerho ja Reserviläiset)
Uudenmaan reservipiirien henkilökohtaiset sarjatulokset
Sarja Nimi Kerho Su_alku Kar_alku Kar_loppuSu_end Maali Amm. Ka_mm Aika_su Amm_+ Ka_+ Kok_aika
Y45 Sauli Saarinen Mäntsälä 0:04:07 0:16:23 0:28:40 0:49:43 0:49:43 74 23 0:33:19 0:08:40 0:05:45 1:04:08
Y45 Niko Rintala Porvoo 0:05:31 0:41:10 1:00:27 1:34:09 1:34:09 53 19 1:09:21 0:15:40 0:04:45 1:54:34
Y45 Timo Virtanen Porvoo 0:06:07 0:28:32 0:54:26 1:35:16 1:35:16 58 23 1:03:15 0:14:00 0:05:45 1:55:01
Y60 Markku Laine Mäntsälä 0:05:08 0:22:19 0:42:00 1:05:49 1:05:49 65 15 0:41:00 0:11:40 0:03:45 1:21:14
Y60 Jouko Mäkinen Mäntsälä 0:05:12 0:22:35 0:40:25 1:09:53 1:09:53 75 70 0:46:51 0:08:20 0:17:30 1:35:43
Y70 Reino Ruotsalainen Kerava 0:04:49 0:18:17 0:36:13 0:52:05 0:52:05 57 16 0:29:20 0:14:20 0:04:00 1:10:25
Y70 Markku Nieminen Tuusula 0:06:19 0:21:35 0:47:11 1:03:27 1:03:27 81 5 0:31:32 0:06:20 0:01:15 1:11:02
Y70 Lars Meyer Porvoo 0:07:32 0:24:44 0:48:11 1:07:54 1:07:54 68 52 0:36:55 0:10:40 0:13:00 1:31:34
Y70 Risto Sirola Tuusula 0:07:30 0:30:30 0:53:11 1:10:04 1:10:04 21 9 0:39:53 0:26:20 0:02:15 1:38:39
Y70 Pekka Elomaa Porvoo 0:06:30 0:24:15 0:48:21 1:08:48 1:08:48 79 96 0:38:12 0:07:00 0:24:00 1:39:48
Y70 Johannes Ijas Tuusula 0:07:31 0:43:33 1:11:24 1:43:20 1:43:20 64 20 1:07:58 0:12:00 0:05:00 2:00:20

Joukkuetulokset: 1) Mäntsälä 4:01:05
2) Tuusula 4:50:01
3) Porvoo 5:05:56

Etelä-Hämeen ja Uudenmaan reserviläispiirien ampumasuunnistuksen mestaruuskilpailut
Akaa, Ruskeakiven ampumarata
Matkat 4km ja 3,1km

Nro. Sarja Nimi Sotilasarvo Yhdistys Aika Ammunta Ammunta Tulos
Makuu Pysty Yht

119 Y Harri Pasanen ylil MänU 0:52:36,000 3 3 6 0:12:00,000 1:04:36,000

113 Y45 Sauli Saarinen ylik MänU 0:37:56,000 1 2 3 0:06:00,000 0:43:56,000
116 Y45 Jarmo Antikainen korp MänU 0:45:42,000 5 2 7 0:14:00,000 0:59:42,000

106 Y60 Jouko Mäkinen ylik MänU 0:40:57,000 4 2 6 0:12:00,000 0:52:57,000
100 Y60 Jarmo Sulopuisto maj MänU 0:43:26,000 3 4 7 0:14:00,000 0:57:26,000
110 Y60 Markku Laine ylik MänU 0:44:57,000 4 3 7 0:14:00,000 0:58:57,000
103 Y60 Ossi Autio Ylil HyRes 0:36:23,000 3 4 7 0:14:00,000 0:50:23,000 Oma rata

90 Y70 Markku Nieminen Alik TuusRes 0:37:14,000 2 4 6 0:12:00,000 0:49:14,000
96 Y70 Seppo Kuokkanen vänr TiRuk 0:41:59,000 1 5 6 0:12:00,000 0:53:59,000 Kilpailun

ulkopuolella
Helsingin 
Piiri

www.paivinliikenne.fi

Kari Virtanen (Hy-
RES) osallistui 
8.6.2019 Vaasas-
sa Rimsniper 2019 
tarkka-ammuntakil-
pailuun sijoittuen 
kilpailussa toiseksi. 

Kilpailun voitti Timo 
Hietala ja kolman-
neksi tuli Jarmo Oja. 
Kilpailua on aiem-
min järjestetty vuo-
sina 2017 ja 2018. 
Tämän vuoden kil-
pailuun osallistui 11 
reserviläistä.
Rimsniper ammutaan nimen-
sä mukaisesti reunasytytteisellä 
pienoiskiväärillä ja ampumaetäi-
syydet vaihtelevat 50-300 metrin 
välillä. Maaleina oli pahvitau-
luja, isoja ja pieniä peltimaaleja, 
10x10-20x20cm kokoisia. PRS 
(Precision Rifle Seriesin) sääntöjä 
noudattaviin seitsemään erilaiseen 
tehtävään kuului liikkumista, am-
pumista eri asennoista ja aikarajat 
olivat lyhyitä.

Karin mukaan erittäin mukava ja 
mielenkiintoinen kilpailutyyppi 
jota kannattaa kokeilla. Tehtävistä 
jäi erityisesti mieleen rasti jossa 
ammuttiin vanerista tehdystä heli-
kopterista 150 metriin. “Kopteri” 
roikkui narujen varassa ja kilpai-
lijan noustessa kyytiin heiluminen 
ei lakannut ammunnan aikana. Ku-
via kilpailusta löytyy pohjanmaan 
tarkka-ampujat facebook ja mpk 
pohjanmaan facebook sivuilta.

Kari Virtanen oli myös toimit-
semassa tämän vuoden Häyhä 
TA-kilpailuissa Kuhmossa ja en-

simmäisessä Viking Rifle Seriesin 
kilpailussa Vaasassa.

TEKSTI: MIKA VIRTA

Tarkka-ammuntakisoihin Hyvinkäältä

Kärkikolmikko kuvassa, Kari Virtanen vasemmalla. Kuva Pohjanmaan Tarkka- ampujat

Häyhä TA kilpailun ajoneuvorasti. Kuva Kari Virtanen

Kotirintaman naiset tekivät 
mittaamattoman arvokkaan ja 
kunnioitettavan työn Suomen 
itsenäisyyden säilyttämiseksi. 
Kun miehet lähtivät rintamal-
le, naiset jäivät kotiin perheen 
ja töiden kanssa. 
Naiset olivat paitsi veteraa-
nien puolisoja myös lasten 
kasvattajia, tehtaiden toimin-
nan varmistajia, tilojen ja 
eläinten hoitajia ja selviytyjiä. 
Naisilla oli vahva henkinen 
asema Suomen jälleenraken-
nuksessa, kun sodasta palasi 
enemmän tai vähemmän trau-
matisoituneita miehiä.
Sotiemme Naiset -tunnus 
sopii täydentämään Sotiem-
me Veteraanit -kokardia niin 

ajatuksellisesti kuin visuaali-
sesti  – Suomi on rakennettu 
yhdessä.
Tunnus kertoo tarinan suo-
malaisesta kukasta, jossa on 
verta, hikeä ja kyyneleitä.
Se rakentuu nauhasta kukka-
maiseksi ja se on somistettu 
kyyneleillä. Muotokieli nou-
dattaa nykyistä veteraani -ko-
kardia.
Tunnuksen kukka ilmentää 
naisellisuutta. Kyyneleet su-
rua, kenties iloakin. Hento 
ruusukulta on värinä äidil-
linen ja seesteinen. Lisäksi 
metallinen väri symboloi 
vahvuutta ja sitkeyttä, joita 
sodassa tarvittiin. 

Sotiemme naiset saavat 
oman tunnuksen

Reserviläisliitto ja Suomen 
Rauhanturvaajaliitto aloit-
tavat aiempaa tiiviimmän 
yhteistyön, minkä myötä 
Rauhanturvaajaliitto on kiin-
nostunut kuulemaan kansain-
välisissä tehtävissä palvellei-
den reserviläisten näkemyksiä 
aiheesta.
Oletko palvellut viime vuo-
sina reserviläisenä kriisin-
hallinta- tai YK:n rauhantur-
vatehtävissä taikka muissa 

Puolustusvoimien kansainvä-
lissä tehtävissä? Mikäli olet, 
kaipaamme näkemyksiäsi 
palkka- ja muista palvelus-
suhteen ehdoista sekä niiden 
kehittämisestä liittyen en-
nen palvelusta tapahtuvaan 
koulutukseen, palveluksen 
aikaan sekä sen jälkeiseen 
aikaan. Mitä asioita ja ehtoja 
pitäisi mielestäsi ensisijaises-
ti muuttaa ja miten? Lisäksi 
arvostamme näkemyksiäsi 

siitä, miten Suomen Rau-
hanturvaajaliitto voisi kehit-
tää toimintaansa peremmin 
vastaamaan kansainvälisissä 
tehtävissä palvelleiden tai 
heidän läheistensä tarpeita 
nyt ja tulevaisuudessa. Ke-
hittämisehdotukset voit lä-
hettää sähköpostilla seuraa-
vaan osoitteeseen: 
mauri.koskela@rauhantur-
vaajaliitto.fi. 
Kiitämme jo etukäteen vas-

Ovatko reserviläisten kriha-palveluksen 
ehdot kohdallaan?
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Tallinnassa elokuun 
ensimmäisellä viikol-
la 6.-8.8. järjestettyyn 
sotilasmoniotteluun 
MILCOMP:iin (Milita-
ry Competition) osal-
listui 35 joukkuetta 
12 eri maasta, sekä 
kaksi kansainvälistä 
joukkuetta. 
Suomesta tämän vuoden ki-
soihin lähti miesten joukkue 
(3+1) sekä naisten joukkue (3).
Kilpailun parhaaksi joukku-
eeksi ylsi saksalaisten jouk-
kue (DEU3) kokonaispis-
teillä 7376,63. Toiseksi tuli 
edellisten vuosien tapaan Suo-
men miesten joukkue (FIN2), 
jonka kokonaispisteet olivat 
7152,22. Kolmanneksi sijoittui 
Viron joukkue (EST2) 6333,87 
pisteellä.
 Reserviupseeriliiton mies-
ten joukkueessa kilpailivat 
Saku Liehu, Mikko Välivirta 
ja Janne Hyvärinen. Miehet 
kilpailivat veteraanisarjassa, 
sillä jokaisella oli yli 5 vuot-
ta kokemusta MILCOMP:s-
ta. Joukkue tuli toiseksi mm. 
sotilassuunnituksessa sekä 
ammunnoissa. Lisäksi Saku 
Liehu oli koko kilpailun kol-
manneksi paras ampuja yksilö-
suorituspisteissä. Varamiehenä 
toiminut Johannes Siirilä osal-
listui kansainväliseen joukku-
eeseen (INT2), joka sijoittui 
parhaaksi kaikista kolmesta 
kansainvälisestä joukkueesta. 
MILCOMP:ssa sarjoja on yh-
teensä viisi: veteran, experien-
ced, novice, female ja interna-
tional.
Reserviupseeriliiton ensim-
mäisessä naisten joukkueessa 
kilpailivat Heini Kouki, Mirka 
Mannersuo ja Elina Kangas. 
He sijoittuivat naisten sarjassa 
sijalle viisi.
Palkintojenjakotilaisuus järjes-
tettiin Virossa turvallisuusalan 
oppilaitoksella, Estonian Aca-
demy of Security Sciences. Pu-
hujana tilaisuudessa oli Viron 
tasavallan presidentti Kersti 
Kaljulaid. Rouva presidentti 
muistutti puheessaan Viron 
maantieteellisen sijainnin mu-
kanaan tuomista haasteista ja 
nosti esiin reserviupseerien tai-
tojen ylläpitämisen tärkeyden.
– Valmistautuminen on kaik-
ki kaikessa. Reserviupseerien 
syvin olemus on sitä, että on 
valmistautunut hylkäämään 
siviilielämänsä niin, että hy-
vin lyhyelläkin varoitusajalla 
on valmis tarttumaan aseisiin 
ja puolustamaan maataan, ta-
paansa elää ja omia arvojaan, 
presidentti Kaljulaid sanoi. 
Hän totesi, että monella tapaa 
reserviupseerien valmistautu-
minen on tänä päivänä vieläkin 
tärkeämpää kuin ennen, sillä 
globalisaatio on tehnyt maa-
ilmasta pienemmän paikan ja 
kriisejä ja konflikteja voi syt-
tyä hyvinkin nopeasti.

Presidentti Kaljulaid puhui 
myös sotilasmoniotteluiden 
merkityksestä upseerien val-

miuden ylläpitämisessä.
– Yksi valmistautumisen puoli 
on huolehtia myös käytännöl-

listen, taistelukentällä tarvitta-
vien taitojen ylläpitämisestä, 
hän totesi.

– Siksi tällaiset kilpailut ovat 
edelleen ajankohtaisia ja tar-
peellisia. Olen samaa mieltä 
heidän kanssaan, jotka sano-
vat, että upseerin tärkein ja 
jopa ainoa tehtävä edelleen 
tänäkin päivänä on johtaa ih-
misiä taistelussa. […] Johtaja 
ei voi olla uskottava, ellei tämä 
tunne työnkuvaansa. Johtajan 
ei tarvitse olla paras suunnis-
taja, mutta hänen tulee tietää 
työ, jonka parhaat suunnistajat 
tekevät tullakseen parhaiksi.
 Presidentti kiitti puheessaan 
sotilasmoniotteluiden järjestä-
jiä kovasta työstä tapahtuman 
hyväksi ja muisti erikseen 
suomalaisia reserviupseereita, 
jotka saapuivat talkooväeksi 

Tallinnan MILCOMP:iin. He 
tekivät suuren työn ottaessaan 
tämän vuoden sotilasmoniotte-
luiden järjestämisvastuun hoi-
taakseen Tallinnassa.
– Kaikki te osallistujat ja va-
paaehtoiset olette osoittaneet 
mihin reserviupseerit kykene-
vät, mitä he ovat valmiita te-
kemään, ja kuinka valmistau-
tuneita he ovat.
Parhaat joukkueet palkittiin 
perjantaina CIOR:n kesä-
kongressin päätösjuhlassa, 
joka järjestettiin Viron Meri-
museossa ( Lennusadam) Tal-
linnassa.

Miesten joukkue 
mitaleille Tallinnan 
MILCOMP:ssa

SRA SM 2019 kilpailussa ta-
pahtuneen tapaturman syy on 
saatu selvitettyä ja tämän joh-
dosta SRA toimikunta määrää 
seuraavat jatkotoimenpiteet

SRA toimikunta haluaa kiittää 
täydellisen raportin tehnyttä 
Turkka Tengströmiä jonka an-
siosta onnettomuuden syy saa-
tiin selville jo nyt.

Uuden tiedon johdosta SRA 
toimikunta määrää seuravaa:

Onnettomuudessa käytetty ko-
telotyyppi asetetaan pysyvään 
käyttökieltoon. Näitä koteloi-
ta ovat Lock Block tai Lock 
Sport -lukitusta käyttävät ko-
telot kuten Dasta 720,730,740 
ja 750. Tarkennukset tullaan 
antamaan teknisessä liitteessä.

Muut pistoolikotelot, joissa 
lukitus avataan etusormella 
(kuten IMI ja Serpa) asetetaan 
käyttökieltoon siirtymäajan 
jälkeen 1.1.2020. Näitä kote-
loita voi käyttää siirtymäajan 
ajan rajoitetusti niin että asetta 
ei saa koteloida ladattuna vaan 
ainoastaan lipas kiinnitettynä.
Tämän lisäksi SRA toimi-
kunta suosittaa että jokainen 

SRA harrastaja tarkastaa oman 
kotelonsa ja pistoolinsa ja 
kiinnittää huomiota etenkin 
seuraaviin asioihin. Näihin 
asioihin tulisi kiinnittää myös 
erityishuomiota kilpailujen 
asetarkastuksissa.
1) Toimiiko pistoolin varmis-
tin ja onko se riittävän jämäk-
kä jotta se ei helposti putoa 
pois päältä.

2) Mikäli aseessa on ulkoi-
nen varmistin, pysyykö se 
varmasti päällä kun aseen 
koteloi eri suunnista kote-
loon ja pysyykö varmistin 
päällä liikuttaessa ja kote-
losta vedettäessä.
3) Onko kotelon sisällä jo-
tain joka voisi osua liipaisi-
meen ja laukaista aseen?
 

SRA-TOIMIKUNNAN PÄIVITETTY OHJEISTUS PISTOOLINKOTELOISTA

Kilpailun parhaaksi joukkueeksi ylsi saksalaisten joukkue (DEU3) koko-
naispisteillä 7376,63.. Viron presidentti K. Kaljulaid palkitsi voittajat. 

Ensimmäistä kertaa mukana ollut Suomen naisjoukkue sinnitteli hienosti 5. tilalle. 

Dasta-asekotelo. 
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Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys (MPK) 
ja Reserviläisurhei-
luliitto (RESUL) ovat 
käynnistäneet yh-
teisen hankkeen re-
serviläisten fyysisen 
toimintakyvyn sekä 
tehtäväkohtaisen 
vaatimustason saa-
vuttamiseksi ja pa-
rantamiseksi. Hank-
keessa tuotetaan 
testaukseen liittyvä 
tietojärjestelmä Tikki 
ja testaajia koulute-
taan eri puolilla Suo-
mea toteuttamaan 
testit.
Suomen puolustusvoimien 
suorituskyvyn perustan muo-
dostavat hyvin koulutetut ja 
toimintakykyiset reserviläi-
set. Heidän osaamisensa ja 
toimintakykynsä muodosta-
vat tärkeän osan operatiivis-
ta suorituskykyä. Nyt vain 
puolet reserviläisistä saavut-
taa kestävyyskuntonsa osalta 
sijoituksensa mukaisen fyy-
sisen toimintakyvyn tavoite-
tason.

– On tärkeää, että reservi-
läisiä kannustetaan ylläpi-
tämään sotilaan toiminnassa 
tarvittavaa fyysistä toiminta-
kykyä, joka aktiivisen liikku-
misen kautta ilmenee hyvänä 
fyysisenä kuntona ja yleisenä 
terveytenä. Reserviläisten 
toimintakyvyn säännöllinen 
seuranta on merkittävää niin 
Suomen puolustuskyvyn kuin 
kansaterveyden edistämisen 
kannalta, korostaa puolustus-
voimien johtava liikuntapääl-
likkö everstiluutnantti Harri 

Koski.

Tulokset Tikkiin
Tarkoituksena on, että mahdol-
lisimman moni reserviläinen 
saadaan testausjärjestelmän 
piiriin. Samalla reserviläisten 
fyysisestä toimintakyvystä 
ja tehtäväkohtaisista testeistä 
taltioidaan luotettavaa kun-
totestitietoa yhteiseen tieto-
järjestelmään. Tulokset kirja-

taan RESUL:n rakentamaan 
Tikki-tietojärjestelmään, josta 
tiedot voidaan nähdä reaaliai-
kaisesti ja tarvittaessa siirtää 
puolustusvoimien tietojärjes-
telmiin.
Tikki rakennettiin osana Lisää 
liikettä -hanketta vuoden 2018 
loppuun mennessä. Tietojär-
jestelmä tuottaa myös kyse-
lyyn perustuvaa tietoa reser-
viläisten terveydestä. Tietoja 
voidaan hyödyntää eri tutki-

mushankkeissa.
Kuntotestien toteutuksesta 
vastaavat MPK:n koulutetut 
testaajat. Lisäksi MPK vastaa 
reserviläisten tehtäväkohtais-
ten fyysisten taitojen ja fyy-
sisen kunnon kehittämisestä 
järjestämällä fyysisen koulu-
tuksen harjoituksia ja liikunta-
tapahtumia.
Reserviläiset voivat käyttää 
harjoitusohjelmapalveluna 
Puolustusvoimien MarsMars.

fi -sosiaalisen median liikun-
tapalvelua, jonka tavoitteena 
on lisätä reserviläisten va-
paa-ajan liikunta-aktiivisuutta 
sekä parantaa heidän fyysistä 
kuntoaan. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Puolustusvoimi-
en, Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen ja Reserviläisur-
heiluliiton kanssa.
Reserviläisten toimintakyky 
2015 -tutkimus toi huolestut-
tavasti esille, että vajaa puolet 

reserviläisistä saavutti kestä-
vyyskuntonsa osalta sijoituk-
sensa mukaisen tavoitetason. 
Hieman yli puolella lihaskun-
to oli hyvä. Joka kymmenes 
reserviläinen oli fyysisesti 
heikossa kunnossa ja joka kol-
mas oli ylipainoinen. Valtaosa 
reserviläisistä omasi hyvät 
psyykkiset voimavarat.
Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että sodankäynnin fyysiset 
vaatimukset eivät ole keven-
tyneet vaan päinvastoin jopa 
kasvaneet. Operaatiot ovat 
siirtyneet metsistä asutuskes-
kuksiin sisältäen runsaasti 
fyysisesti vaativia spurtteja, 
ponnistuksia ja kiipeämistä 
lisäkuorman kanssa. Teknolo-
gian lisääntyminen operaati-
oissa on yleisestä käsityksestä 
poiketen lisännyt kannettavan 
taakan määrää.
Reserviläisten tehtäväkohtais-
ta osaamista ja fyysistä kuntoa 
testaan nykyisin satunnaisesti 
puolustusvoimien kertaushar-
joituksissa ja MPK:n kuntotes-
teissä. Toiminta ei kuitenkaan 
ole järjestelmällistä. Lisää 
liikettä -hankkeen tavoittee-
na on tehostaa reserviläisten 
yleistä, mutta ennen kaikkea 
tietyissä tehtävissä vaadittavia 
valmiuksia ja niihin liittyvää 
fyysisen toimintakyvyn testa-
usta sekä luoda siihen liittyvä 
seurantajärjestelmä.

Lisätietoja:

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys

Matti Santtila
050 530 9236
matti.santtila@mpk.fi

 Reserviläisurheiluliitto
Tor-Erik Lindqvist
044 278 2720

LISÄÄ LIIKETTÄ - reserviläisten toimintakykyä mittaamassa

Reserviläiset voivat 
käyttää harjoitusoh-
jelmapalveluna Mars-
Mars.fi – sosiaalisen 
median liikuntapalve-
lua, jonka tavoitteena 
on lisätä reserviläis-
ten vapaa-ajan liikun-
ta-aktiivisuutta sekä 
parantaa heidän fyy-
sistä kuntoaan.
Vain murto-osa sijoitetusta re-
servistä täyttää suorituskyvyn 
osalta liikkuvan sodankäynnin 
asettamat vaatimukset.
Puolustusvoimat on tehnyt tut-
kimuksen koskien sijoitettua 
reserviä. Havaittiin, että sijoi-
tetuista 14% täyttää liikkuvan 
sodankäynnin vaatimukset. 
Mikäli sama 14% pätee koko 
koulutettuun reserviin, voi-
daan laajemmalla otannalla 
tunnistaa laskennallisesti hy-
väkuntoista reserviläistä, ja 
muodostaa näistä 50% SA-si-
joitustarpeesta.

Lisää liikettä ja Tikki-ohjel-
man tavoitteina on 
* Mitata ja seurata koko re-

servin kenttäkelpoisuutta, eli 
toimintakykyä
* Luoda kannustinjärjestelmä 
toimintakyvyn ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen
Raportoida reserviläisten 
kenttäkelpoisuutta Puolustus-
voimille

* Mahdollistaa aiempaa tehok-
kaampi reservin sijoittaminen 
sodanajan kokoonpanoihin

Tarkempi tilannekuva
Kansanterveyden kehittämi-
nen on kunto-ohjelman laa-

jempi tavoite. 
Ohjelman toimintoina ovat 
*Reserviläisten omamittaus-
tulokset
^*Valvotut kenttäkelpoisuus-
testaukset
*Toimintakyvyn mittaaminen 
eri tavoin

*Tulokset huomioidaan raja-
tulta ajanjaksolta
*Luokitus voimassa 24 kk
*Tämänhetkisen kenttäkelpoi-
suuden arviointi
*Tulokset lasketaan PV:n 
määrittelemän kaavan mukai-
sesti
*Laskentakaavoja voidaan 
muuttaa dynaamisesti
*Uusia malleja voidaan hyö-
dyntää myös takautuvasti
* Kenttäkelpoisuusluokitus 
PV:n tarpeiden mukaisesti

Toimintakykytiedon elin-
kaari

* Reserviläinen syöttää Tik-
kiin tietonsa
* Syöttää henkilötiedot
* Täyttää omailmoituksen
* Antaa tietojen käyttöluvan
* Ilmoittaa haluavansa sijoi-
tuksen
*Kenttäkelpoisuusohjelma 
järjestää valvottuja testitapah-
tumia
*Kenttäkelpoisuustestaaja 
valvoo suorituksen
*Tulos vahvistetaan Tikki-pal-
velussa
*Puolustusvoimien aluetoi-

misto hyödyntää dataa
*Sijoitustilanteessa kenttäkel-
poisuusarvioidut etusijalla
*Aluetoimisto huomioi rapor-
toidun suorituskyvyn ja luotet-
tavuuden
*Sijoituspäätös

Monipuoliset hyödyt
*Palvelu työkaluna oman suo-
rituskyvyn jatkuvaan arvioin-
tiin
*Reserviläiselle väylä toden-
taa toimintakykynsä Puolus-
tusvoimille
*Paremmat tiedot mahdollis-
tavat tehokkaammat sijoitus-
päätökset aluetoimistoissa
*Sijoitetun reservin kohonnut 
suorituskyky parantaa maan-
puolustuksen tasoa
*Reserviläisjärjestöjen pai-
noarvo kasvaa, jäsenhakinta 
helpottuu

TIKKI-ohjelmalla seurataan reserviläisen 
fyysistä suorituskykyä reaaliajassa

Dasta-asekotelo. 
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Ensimmäisen kerran 
viime vuoden loka-
kuussa järjestetty 
Reserviupseeripäivä 
keräsi Katajanokan 
Kasinolle runsaasti 
eri-ikäisiä reserviup-
seereita. Tuolloin Re-
servin Mentoreiden 
kanssa yhteistyös-
sä järjestetty päivä 
piti sisällään liiton 
toiminnan esittelyä, 
toiminnallisia rasteja 
sekä puheet reservin 
upseereilta, toimit-
taja Tommy Fräntiltä 
ja elokuvaohjaaja-kä-
sikirjoittajalta Aku 
Louhimieheltä.
 
Tänä syksynä Reserviupsee-
ripäivä noudattaa osittain sa-
moja askelmerkkejä. Viime 

vuoden tapaan paikalla 
on SRA-aktiiveja esittele-
mässä sovellettua reservi-
läisammuntaa ja Kasinon 
pihapiiriin pystytetään 
Noptel-rata, jota osallis-
tujat pääsevät testaamaan 
päivän aikana. Puhujak-
si ovat lupautuneet Ylen 
toimittaja, mm. Yle Kios-
kia tekevä Toivo Haimi, 
sekä tietokirjailija ja mm. 
Lauri Törnin elämäker-
tasarjan kirjoittanut Kari 
Kallonen. Lisäksi Puolus-
tusvoimien edustaja saa-
puu kertomaan armeijan 
simulaatiokoulutuksesta.
 

Suomen Rauhanturvaajaliitto 
on paikalla vastaamassa krii-
sinhallinta- ja rauhanturvateh-
täviin liittyviin kysymyksiin 
ja Reservin Mentorit saapuvat 
esittelemään mentortoimin-
taa. Reserviupseeripäivä on 
mainio tilaisuus tutustua liiton 

toimintaan, saada omaa reser-
viupseeriuraa hyödyttävää 
tietoa, tutustua muihin reser-
viupseereihin ja verkostoitua 
sidosryhmien kanssa.

 
Reserviupseeripäivä on liiton 

jäsenille avoin ja maksuton 
tilaisuus, mutta tarjoilujen 
vuoksi pyydämme ennakkoil-
moittautumaan tilaisuuteen 
30.9.2019 mennessä. Ilmoit-
tautumaan pääset täältä. Ter-
vetuloa!
 

Päivän viitteellinen ohjelma: 
klo 9.30 kahvi 
klo 10 tilaisuuden ava-
us sekä puheenvuorot 
klo 11.30 simulaatio-
koulutuksen esittely 
klo 12.30-15 verkostoi-
tumista ja vapaata tutus-

tumista eri toimijoihin 
Kevyt lounas tarjolla klo 
12.30-13.30
 

Reserviupseeri-
päivä lokakuussa
Helsingissä

Reservipiirien toi-
minnanjohtajien neu-
vottelupäivillä Jyväs-
kylässä pohdittiin 
piirien toimintaa ja 
tulevaisuuden näky-
miä. Piirienvälisten 
kumppanuuksien li-
sääminen nähtiin yh-
tenä keinona virkis-
tää toimintaa.
Neuvottelupäivät käynnistyi-
vät piirien toiminnanjohtajille 
tehdyn kyselyn purkamisella. 
Kyselyllä pyrittiin selvittä-
mään piirien tilannetta sekä 
toiminnan vahvuuksia ja heik-
kouksia. Kiitosta saivat toimi-
joiden maanpuolustustahto ja 
aktiivisuus. Haasteina nähtiin 
ikärakenteen nuorentaminen 
ja ampumaratojen saavutetta-
vuus määrätyillä alueilla.
Kyselyssä 22 % toiminnan-
johtajista näki mahdollisena 
piirinsä yhdistymisen naapuri-
piiriin kanssa. 50 % ei nähnyt 

yhdistymistä vaihtoehtona. 
Vaikka piirien yhdistäminen 
ei ollut enemmistön kanta, 
toiminnanjohtajat kautta val-
takunnan kaipaavat enemmän 
yhteistä toimintaa, viestintää 
ja piireissä kirjoitettujen ar-
tikkelien, kuvien ja videoiden 
kierrättämistä.

Yhteistyötä inspiroivia ja 
nuoria jäseniä houkuttelevia 
ideoita oli esillä lukuisia. Näi-
tä olivat mm. Pohjois-Savon 
piirien Liikuntakannallepa-
no -somekampanja, Pohjan-
maalla Ylihärmässä pidetty 
Reservin Vahvin -kilpailu ja 
Pirkanmaalla Lempäälässä 
toteutettu Koko kansan maan-
puolustustapahtuma. Lisäksi 
RESUL:n Varapuheenjohtaja 
Jukka-Pekka Ahonen haastoi 
liittojen piirejä ja yhdistyksiä 
mukaan ensi kesänä järjestet-
tävään Lisää liikettä -päivään.

Kyselyn taustalla oli pohdinta 

piiriorganisaation tulevaisuu-
desta. Viime vuosina monet 
kansalaisjärjestöt ovat luo-
puneet piiriorganisaatioista 
kokonaan tai yhdistäneet ne 
suuremmiksi kokonaisuuksik-
si. Monet näistä järjestöistä 
kokevat, että niiden toiminta 
on tehostunut merkittävästi 
uuden organisaation myötä.

Aselaki ja nettisivu- 
uudistus esillä
Päivillä kuultiin myös Re-
serviläisliiton tilannepäivitys 
aselaista. Haasteena on, että 
Poliisihallitus ei ole vielä 
ohjeistanut asiassa poliisilai-
toksia, joille lupien käsittely 
on siirtynyt. Uutta aselaissa 
on sen sijaan mahdollisuus 
yhteisölupiin, mikäli yhdis-
tyksen säännöissä on maininta 
ampumatoiminnasta toiminta-
muotona. Uusi aselaki myös 
mainitsee Reserviläisjärjestöt 
ensi kertaa nimeltä.
Reserviläisliiton uudet verk-
kosivut herättivät neuvotte-

lupäivillä keskustelua. Liitto 
tulee lähiaikoina pyytämään 
esitykset piirien vastuuhenki-
löistä, joiden johdolla piirien 
ja myös yhdistysten sivuja 
aletaan rakentaa. Tähän liittyy 
keskeisesti sisältöjen siirtämi-
nen vanhoilta sivuilta uusille. 
Liiton nykyiset yhdistys- ja 
piirisivut säilyvät toiminnassa 
ainakin tämän vuoden lop-
puun asti.

Pohjan Pojassa tehdään 
jämäkkää toimitustyötä
Toimintapäivillä julkistettiin 
Vuoden viestintäteko, joka 
luovutettiin tänä vuonna Poh-
jan Poika -verkkosivustolle. 
Sivusto ja lehti saivat kiitos-
ta jämäkästä ja ansiokkaasta 
toimitustyöstä ja selkeistä 
vakiintuneista sisältökokonai-
suuksista. Liittojen yhteisen 
palkinnon vastaanotti Poh-
jois-Pohjanmaan Reservipii-
rien toiminnanjohtaja Markku 
Holopainen.

Toiminnanjohtajien neuvot-
telupäivät järjestettiin Jyväs-
kylässä 11.–12. syyskuuta ja 
ne keräsivät yhteen valtaosan 
reservipiirien toiminnanjoh-
tajista.

Reservipiirien toiminnanjohtajat jalostivat uusia ideoita

ESPOON
NOSTURIKESKUS OY 
POHJANVÄRE
Mikkelänkallio 7, 
02770 ESPOO
Puh. (09) 287 800

LOHJAN
NOSTURIPALVELU 
OY
Takasenkatu 54, 
08150 LOHJA
Puh. (019) 287 800


