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PÄÄTOIMITTAJALLA JA PUHEENJOHTAJILLA ON ASIAA
Ampumaharrastuksesta

L

ähiviikkoina on
tehty isoja päätöksiä, joilla on
vaikutusta reserviläisten ja muidenkin ampumista harrastavien
mahdollisuuksiin harrastaa.
Uudellemaalle on ensimmäistä kertaa valmisteltu koko
maakunnan kattava ampumaratojen kehittämissuunnitelma. Tässä suunnitelmassa
on tiedot 50 ampumaradasta
puolustusvoimien
alueilla
sijaitsevien ampumaratojen
lisäksi. Uudellemaalle on
valittu viisi maakunnallisesti
merkittävää ampumarataaluetta, joiden kehittäminen otetaan huomioon Uudenmaan
maakuntakaavassa. Sipoon ampumaratakeskittymä, Hirvihaaran ampumaurheilukeskus, Hyvinkään ampumaurheilukeskus, Inkoon ampumarata ja Kovelon ampumarata Karkkilassa ovat nuo valitut. Tuntuu siis melko varmalta, että ko
ratoja tullaan kehittämään ja ettei niiden osalta ole lopettamistarpeita ainakaan viranomaisten puolelta. Kaikille radoille
on laadittu lähitulevaisuuden kehittämissuunnitelmat ja hyvä
niin. Nämä kaikkihan ovat reserviläisten aktiivisesti käyttämiä ratoja, joten toivotaan, että reserviläiset ovat jatkossakin
tervetulleita ratoja käyttämään. Kehittämissuunnitelmassa
mainitaan, että Uudenmaan liitto antaa maakuntakaavassa
riittävät kaavamääräykset turvaamaan ampumaratojen toiminta ja kehittämismahdollisuudet.
Uusi ampuma- aselaki hyväksyttiin vielä istuvan eduskunnan
viimeisimpänä päätöksenä. Kyseessähän oli EU:n asedirektiivin edellyttämien muutosten teko Suomen lainsäädäntöön.
Tunnollisesti Suomi taas sai muutokset tehtyä ja vähän enemmänkin kuin asedirektiivi olisi edellyttänyt. Laki saatiin hyväksyttyä ja ei se nyt niin huono ole kuin olisi voinut olla.
Laki tulee voimaan presidentin sen hyväksyessä. Parhaimpana uudistuksena on reserviläistoiminnan määritteleminen
erikseen poikkeusperusteeksi tarpeellisten aseiden hankinnalle ja käytölle. Tämä on todella merkittävä uusi tunnustus
reserviläistoiminnalle, toiminnassamme siis tarvitaan aseita.
Miten tämä tulee sitten käytännössä huomioiduksi, se jää vielä arvoitukseksi. Termit sijoituskelpoinen ja sijoitettu olivat
myös esillä lakia käsiteltäessä. Lakiin jäi termi sijoituskelpoinen koskien reserviläisiä. Lipasasiat ja mahdolliset aseiden valtiolle otot ovat tällä hetkellä keskustelun keskiössä.
Edellisten aseisiin liittyvien lakimuutosten kanssa pystytään
elämään, pakkohan näiden uusienkin kanssa on.
Nykyisin kuulee usein eri alueiden lupaviranomaisilla olleen
erilaisia tulkintoja lupien saamiseen. Onko jatkossakin niin,
että eri alueiden lupia käsittelevät yksiköt toimivat oman
tulkintansa mukaisesti, eikä mitään yhtenäistä linjaa lupien
myöntämiseen ole. Tämä koskee nyt tietenkin vain joitain
erikoislupia, uskon ja toivon, että perusaseisiin ja niihin tarvittaviin varusteisiin on samanlainen lupakäytäntö ympäri
Suomen. Lopullinen lain tulkitsija on kuitenkin aina lupaa
käsittelevä lupaviranomainen. Lakia vastaan tehdyt päätökset
toki pystyy oikeudessa testaamaan, mutta moniko sille tielle
lähtee.
Tähän lehteen saatiin kiitettävästi materiaalia ja mikä parasta,
se saatiin jo hyvissä ajoin ennen aineistopäivää. Hyvä olisi
kirjoittaa ja lähettää jutut heti tapahtuneiden jälkeen, asiat
ovat vielä tuoreena mielessä ja saisi sitten kerralla pakettiin
tapahtuman. Näin moni toimikin ja toivottavasti jatkossakin,
lehteen saa lähettää aineistoa koska tahansa, aineistot kyllä
otetaan talteen ja julkaistaan seuraavassa mahdollisessa numerossa. Viime vuoden viimeisen numeron julkaisun yhteydessä markkinoitiin eri sähköisiä kanavia, joista lehti löytyy.
Moni kävikin ainakin kerran katsomassa. Päätöksiä painetun
lehden muuttamisesta muuksi ei ole olemassa, seurataan tilanteen kehittymistä ja jatketaan lehden myös sähköistä julkaisemista. On se vaan niin, ettei postin jakeluhinnoissa ole
tapahtumassa alenemista. Muuten lehden kulut on saatu pidettyä hyvin maltillisella tasolla ja joitain pieniä säästökohteita voi seuraaviin numeroihin löytyä.
Äänestämällä voit vaikuttaa, käykää äänestämässä.
Timo Åkman

Kaikkensa antaen, yhdessä yhteisen asian eteen

P

aljon vettä on virrannut Vantaanjoessa sen jälkeen, kun
pääsin vuoden 2005 tammikuussa reserviin vuoden varusmiespalveluksen jälkeen. Jokainen varmasti muistaa oman kyseisen hetkensä omasta historiastaan ja ne
tunteet, joita mielessä siinä kohtaa kävi läpi. “Vuosi
erilaista elämää on takana. Uusia kokemuksia roppakaupalla,
uusia kavereita toinen mokoma. Mutta nyt se on loppu. Mitä seuraavaksi?” Olisinpa tiennyt siinä kohtaa mitä tulee seuraavan 14
vuoden aikana tapahtumaan. Tai no, eipä sillä niin väliä. En olisi
tehnyt mitään eri tavalla, ainakaan maanpuolustukseen ja reserviläisyyteen liittyvissä asioissa!
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n piirihallitus ehdotti ja piirin
syyskokous päätti marraskuun puolessa välissä valita minut Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtajaksi. Otin valintani vastaan erittäin suurella nöyryydellä ja kiitollisuudella vastaan.
Yli 2000 reserviupseerin etujen valvonta ja asioiden ajaminen on
sydämen asia! Kiitettävästi toimivan piirin puheenjohtajan saappaisiin on helppo astua. Hienot, asiantuntevat ihmiset auttavat ja
tukevat minua tehtävässäni varmasti todella mahtavasti!
Kiitän Jaripekka Turtiaista viimeisten kuuden vuoden erinomaisesta puheenjohtajuudesta. Hommat ovat piirissä sujuneet kiitettävästi ja työskentelyilmapiiri on ollut upseerimaisen kotoisa
– asiallista, hyvää keskustelua yhteisistä asioista ja yhtenäistä
etenemistä sekä tekemistä. Jaripekan johtamana piiri on ollut
yksi niistä harvoista, jotka ovat kyenneet lähivuosina kasvattamaan jäsenmääräänsä. Kiitos tästä kuuluu tottakai yhdistyksille
ja niiden aktiiviselle jäsenrekrylle. Ilman tiedonjakoa, kontaktointia ja aktiivista toimintaa yhdistystoiminta ei ole potentiaalinen harrastus. Varsinkin, kun nykymaailma on hyvin kiireinen
ja kaikkien aika on enemmän tai vähemmän kortilla. Voidaan siis
sanoa, että me kilpailemme reserviupseerien ajankäytöstä!
Yhdessä Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n ja sen yhdistysten
kanssa voidaan sanoa, että Uusimaa on täynnä harrastamisen
mahdollisuuksia, kun huomioidaan kaikki maanpuolustukseksi
ja sen tukemiseksi laskettava toiminta. Yhdistykset koko Uudenmaan alueella järjestävät muunmuuassa lukemattoman määrän
ampumistapahtumia ja -kilpailuja, urheilutapahtumia ja erilaisia
yleisötapahtumia, joilla tuetaan esimerkiksi paikallista veteraanitoimintaa. Ja jos paikallinen yhdistys ei syystä tai toisesta järjestä
jotain mihin mielenkiintoa olisi, ole rohkeasti yhteydessä omaan
yhdistykseesi ja esitä ehdotuksesi. Voin vannoa, että ehdotukse-

si otetaan ilolla käsittelyyn joka
kerta. Lisätään tähän päälle vielä
piirin ja liiton järjestämät kilpailut
ja tapahtumat… mielekästä tekemistä riittää ihan takuuvarmasti.
Ja mikään ei tietysti estä osallistumasta myös muiden yhdistysten
järjestämään toimintaan. Mukaan
vaan rohkeasti toimintaan!
Tuleeko jotain muuttumaan nyt,
kun aloitan puheenjohtajana? Sinällään ei, tulen jatkamaan piirin
hyviä perinteitä ja työskentelytapoja puheenjohtajiston, piirihallituksen ja toiminnanjohtajamme
kanssa. Mutta toisaalta kyllä, haluan nähdä, että hyvät päätökset
konkreettisesti ruumiillistuvat teoiksi sekä piirissä että yhdistyksissä. Esimerkkeinä mainittakoon nuorten aktivointi ja saaminen
mukaan yhdistysten toimintaan sekä yhdistysten eri toimintojen
saattaminen yhdistysten omien jäsenten tietoon tiedottamalla ja
kontaktoimalla.
Haasteina tuleville vuosille näen aikaisemmin tässä kirjoituksessa mainitsemani taistelun ihmisten ajankäytöstä sekä nuorten
aktivoimisen. Olen kuitenkin ilokseni huomannut, että monet
yhdistyksen niin Uudellamaalla kuin muualla Suomessakin ovat
alkaneet panostamaan näiden asioiden hoitamiseksi kuntoon.
Tässäkin tapauksessa vanhoilla jäsenillä ja yhdistysten päättäjillä
on elintärkeä rooli. Uskaltakaa ottaa nuoret mukaan toimintaan,
myös päätöksentekoon.
Piirien Internet-sivuilta www.uudres.fi (tai www.rul.fi/uudres)
löytyy paljon tietoa reserviupseeripiiristä sekä ajankohtaista
tietoa piirien tapahtumista. Lisäksi sivuilta löytyy linkit monen
reserviupseeriyhdistyksen osalta, jotka tiedottavat omista asioistaan aktiivisesti. Myös yhdistysten vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät sivuilta. Ole rohkeasti yhteydessä oman yhdistyksesi
vastuuhenkilöön ja lähde mukaan toimintaan. Se kannattaa!

Tatu Häkkinen

Reserviläisten kunto kuntoon

M

uutosten tuulet puhaltavat vuosien 2019 ja 2020
aikana reserviläiskoulutuksessa, pitkä valmisteluvaihe vapaaehtoisen maanpuolustuksen laiksi
on ohi ja uusi laki alkaa vaikuttaa MPK:n toimintaan 1.1.2020 alkaen. Loppuvuoden 2019
aikana keskitytään toiminnan ja koulutusten suunnitteluun sekä
uudelleenjärjestelyihin. Uuden lain tuomista yksityiskohtaisemmista uudistuksista ja vaikutuksista reserviläistoimintaan saamme lisänformaatiota sen jalkautuessa ”kenttätoimintaan”, mielestäni laki on hyvä ja se tuo lisäresursseja koulutukseen sekä tukee
hyvin nousujohteista kouluttautumista koko reserviläisuran ajan.
Olen seurannut erittäin tyytyväisenä piirimme alueella tapahtuvaa aktiivista reserviläiskuntoa parantavaa urheilu ja ampumatoimintaa, kiitos tapahtumia järjestäneille yhdistyksille, nämä
tapahtumat ovat entistä tärkeämpiä varsinkin nyt kun laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on saatu päätökseen. Puolustusvoimat tulevat seuraamaan tarkemmin reserviläisten kuntoa ja
kuntoisuus tulee vaikuttamaan mihin tehtäviin ko. reserviläinen
voidaan sijoittaa. Uusi Mars Mars portaali tullaan ottamaan vaiheittain käyttöön reserviläiskentässäkin, tästä tulee myöhemmin
tietoa tarkemmin Resulin kautta. Ohessa muutama reserviläiskuntoa kohottava tapahtuma johon kannustan osallistumaan. 7.4
marssitapahtuma Loviisassa perinteinen Brandensteinen marssi
sekä 8.6 Tuusulassa Kesäyön marssi. RESUL:n pistooliampumajuoksuviesti ja pistooliampumajuoksukilpailu järjestetään
lauantaina 25. toukokuuta 2019 Hirvihaaran ampumaradalla ja
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järjestäjinä toimivat mm. Mäntsälän reserviläiskerhot.
Suru- uutinen tavoitti alkuvuodesta Reserviläispiirimme, piiriemme toiminnanjohtaja Pekka
Lenkkeri siirtyi ajasta iäisyyteen
81 vuoden iässä 11. helmikuuta
2019. Hän oli syntynyt Viipurissa
4. helmikuuta 1938. Piiriemme
toiminnanjohtajana Pekka toimi
1.9.1985– 31.12.1997 välisenä
aikana. Lämmin kiitos Pekalle
maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä sekä osanottoni Pekan
omaisille.
Toivotan kaikille Uudenmaan reserviläisille hyvää kevään odotusta
Mats Fagerström
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Kolmossivu

Eduskunta hyväksyi vapaaehtoisen 			
maanpuolustuksen kehittämislait
Eduskunta hyväksyi lakia, työturvallisuuslakia ja
7.3.2019 vapaaehtoi- rikoslakia.
sen maanpuolustuk- Eduskunnan hyväksymät lait
sen lakipaketin, jonka viedään seuraavaksi tasavallan
tarkoituksena on ke- presidentin vahvistettaviksi.
hittää vapaaehtoista Lait on tarkoitettu tulemaan
maanpuolustusta ja voimaan 1.1.2020
vahvistaa sen asemaa
paikallispuolustuk- MPK mielissään tilanteen
selkeytymisestä
sessa.
Vapaaehtoisen
sotilaallisen
koulutuksen antaminen siirtyy
Puolustusvoimien tehtäväksi.
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään organisaationa, joka antaa poikkeusolojen
osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Sen tehtävänä
on myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutuksesta
kehitetään
nousujohteinen
kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien
sotilaallista
koulutusta. Vapaaehtoisille reserviläisille tarjotaan jatkossa
aiempaa parempi mahdollisuus
opetella yksittäisen sotilaan
perustaitoja ja hankkia uutta osaamista, joka voi johtaa
poikkeusolojen eri tehtäviin
Puolustusvoimien joukoissa.
Vapaaehtoisten osaamista ja
aktiivisuutta
hyödynnetään
aiempaa enemmän Puolustusvoimien antaman koulutuksen
tukemisessa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudeksi
tehtäväksi säädetään asepalvelusta suorittamattomille yli
16 vuotta täyttäneille suunnatun varusmiespalvelukseen
liittyvän tutustumistoiminnan
järjestäminen. Täysi-ikäisille
naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta, kehitetään
mahdollisuutta tutustua varusmiespalveluksessa annettavaan
koulutukseen.

Pääesikunta teki
helmikuussa 2019
päätöksen,
että
diabetes on jatkossa aina este
varusmiespalveluksen suorittamiselle. Päätöstä
perusteltiin palvelusturvallisuuteen
kohdistuvilla riskeillä. Päätös tehtiin Sotilaslääketieteen keskuksen
asiantuntijatyöryhmän raportin
ja suosituksen perusteella.

Pitkä valmisteluvaihe on ohi
ja uusi laki alkaa vaikuttaa
MPK:n toimintaan 1.1.2020
alkaen. Loppuvuoden aikana
keskitytään toiminnan ja koulutusten suunnitteluun sekä uudelleenjärjestelyihin.
– On hienoa, että lakia päivitetään nykyaikaan. Nyt pääsemme loppuvuoden aikana
suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin uudenmallista toimintaa, kertoo MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.
Uuden lain mukaan jatkossa
MPK:n julkisena hallintotehtävinä ovat:
* järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
ja toimintaa sekä vapaaehtoista
maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta
* kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja
järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa
koulutusta ja tutustumistoimintaa
* ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
* kehittää tutustumistoiminnan kautta nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen

Esityksessä muutetaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annettua lakia, ampuma-ase-

Diabetesliitto ilmoitti pettyneensä päätökseen ja
kirjelmöi Pääesikunnalle
tuoden esiin maanpuolustushalukkaiden diabeetikoiden ja heidän perheidensä harmistuksen.
Tätä ennen diabeetikko oli
voinut hakeutua vapaaehtoisena suorittamaan asepalvelusta, jos hän täytti
tietyt diabeteksen kestoon
ja hoitotasapainoon liittyvät ehdot. Diabetesliiton näkemyksen mukaan
aiempi menettely toimi
hyvin ja mahdollisuus
suorittaa asepalvelus vapaaehtoisena oli tarpeellista diabeetikoiden tasa-arvon vuoksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta.( KUVA: Tommy Koponen)

Reserviläisliitto:

Asevelvollisuus ei voi olla vapaaehtoinen
Reserviläisliitto on
tyytyväinen Jehovan
todistajien asepalveluksesta vapauttamisen poistoon.
Vuonna 1987 säädetty Jehovan todistajien vapautuslaki
kumottiin eilen tasavallan presidentin vahvistuksella. Laki
mahdollisti totaalikieltäytymisen ilman rangaistusta ja kolminkertaisti Reserviläisliiton
mukaan ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyneiden määrät.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola on tyytyväinen hallituksen päätökseen.
– Suomen puolustus perustuu
yleiseen asevelvollisuuteen ja
suureen reserviin, josta muodostetaan tarvittaessa Puolustusvoimien 280 000 hengen
vahvuiset sodan ajan joukot.
On tiedostettava, että riittävän
suuri ja osaava reservi kyetään
tuottamaan vain laajamittaisen, yleisen asevelvollisuuden
avulla. Vapaaehtoispohjalta
tämä ei onnistu.

Diabeettikojen
varusmiespalvelu ei ole
enää
mahdollista

Hakola varoittaa Ruotsin kokemuksista vapaaehtoisuuteen
perustuvasta maanpuolustuksesta.
– On oltava tarkkana, ettemme
toista länsinaapurimme virheitä puolustuksemme osalta.
Siellähän yleisen asevelvollisuuden kattavuutta laskettiin
pikkuhiljaa ja lopulta se kumottiin kokonaan. Vapaaehtoisuuden varassa toimivaan
ammattiarmeijaan
saatiin
kuitenkin vuosittain värvättyä
vain viitisen tuhatta nuorta ja
näistäkin viidennekseltä pal-

velus jäi kesken.
Reserviläisliitto korostaa, ettei ajoittain esitetty sukupuolineutraali asevapalvelus voi
korvata nykyistä asepalvelusta. Se voi ainoastaan toimia
kokonaisturvallisuuden vahvistajana.
– Vapaaehtoispohjalta ei mitenkään saataisi vuositasolla
25 000 henkilöä asepalvelukseen, joka on nykyisen sodan
ajan vahvuutemme ylläpitämisen edellytys. Haluamme
kuitenkin selvittää mahdol-

lisuuden asepalveluksen rinnalla toimivalle kansalaispalvelukselle, joka tuottaisi
osaavaa henkilöstöä erilaisille
kriisivalmiusorganisaatioille.
Tämähän on myös nykyisen
siviilipalvelusjärjestelmämme
lakisääteinen tarkoitus mutta
käytännössä tämä ei toimi.

Puolustusvoimissa palveli tyypin 1 diabeetikoita
vuodesta 2001 lähtien.
Tuolloin alkoi tutkimus
diabeetikoista asepalveluksessa. Tutkimusta seurasi useita vuosia kestänyt
kokeilu, jossa vapaaehtoiset diabeetikot, jotka täyttivät tietyt ehdot, saivat
suorittaa asepalveluksen.
Vuosina 2001–2017 asepalvelukseenn astui 120
diabeetikkoa. Palvelukseen astuneiden keskeyttämisprosentti oli 13,
mikä ei eroa merkittävästi muista varusmiehistä.
Diabeetikot
suorituivat
myös
palveluksestaan
hyvin eikä vakavia seurauksia
lääkärikäyntiä
edellyttävistä tapahtumista palvelusaikana aiheutunut.
Toistaiseksi
viimeiset
diabeetikot aloittivat palveluksensa tammikuussa
2018.
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Reserviläispiirit toimivat
Uudenmaan Reserviläispiiriin kuuluu
18 yhdistystä ja 2638
jäsentä
8.2.2019.
Reserviupseeripiiriin kuuluu samoin
18 kerhoa, joissa
2134 jäsentä. Piirit
järjestivät yhteisen
yhdistystoiminnan
koulutustilaisuuden
yhdistysjohdoille
Tuusulassa
PV:n
Kurssikeskuksen
Koivikko-auditoriossa 9. helmikuuta.
Tilaisuuteen
osallistui edustajia viidestä reserviläis- ja
kuudesta reserviupseeriyhdistyksestä,
kaikkiaan 21 osallistujaa.
Piirien toiminnanjohtaja Kari
Halonen antoi kuulijoille kattavan esityksen menestyksellisen yhdistystoiminnan
perusteista. Elina Sarin Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksestä, myös Keravan Reserviläisten puheenjohtaja, tarjosi
maukkaan välipalan neljän
tunnin koulutukseen.
Koulutustilaisuuden aineisto,
105-sivuinen esitys, on jaettu
piirien yhdistysten (36) postinsaajille toiveena sen jakaminen yhdistysten johtokuntien
ja hallitusten jäsenille. Siten
yli kolme sataa yhdistysten
vastuuhenkilöä saadaan tietoisiksi tehtäviensä merkityksestä ja yhtäältä myös vastuista
yhdistysten johtotehtävissä.
Koulutuksessa käsiteltiin yhdistystoiminnan perusteiden
ohella yhdistyslain sisältöä ja
yhdistyksen luottamus- sekä
toimihenkilöiden
työskentelyä. Esitykseen sisältyivät
yhdistystoiminnan perusasiat
kuten kokouksien valmistelu,
niiden johtaminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion
sekä toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen laatiminen. Kirkastettiin kuvaa myös liittojen
ja piirien toiminnasta, tiedottamisen eri muodoista ja palkitsemisten sekä ylennyksien
perusteista.

Osallistujat yhteiskuvassa Koivikko-auditoriossa. Koulutusanti nostatti kuulijoilta kiitettävästi keskustelua ja kysymyksiä, joihin kaikkiin
saatiin kattavat kommentit.

Pasi Järvinen Myrskylästä
sekä Jarmo Wilkman NurmijärveltReserviupseeripiiristä
osallistui Järvenpäästä Kari
Halonen kouluttajana, Esa
Kukkonen, Keijo Kylmälä,
Hannu Lagerström ja allekirjoittanut, Keravalta Reino
Ruotsalainen, Kirkkonummelta Teemu Karhapää, Lohjalta
Mauri Honkajärvi, Porvoosta,
piirin 2. vpj Juho Liukkonen,
Niko Rintala, Toni Sarro, Aino
Talvi ja Teemu Turunen sekä
Sipoosta Christer Lindroos ja
Pertti Ruponen.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Reserviläispiiristä tilaisuuteen
osallistui Jani-Petteri Jokivirta Karkkilasta, Elina Sarin
Keravalta, Pentti Fabritius ja

Koivikko-auditoriossa käsiteltiin liittojen toimintaa reserviläispiirien alkaneen vuoden ensimmäisessä esitelmäillassa 8. tammikuuta. RUL:n järjestösihteeri Susanna Takamaa (vas.) ja RES:n järjestöpäällikkö Suvi Salo valottivat hyvillä esityksillään liittojen lähiajan näkymiä ja myös päättynyttä
vuotta. Illan isäntänä toimi tuttuun tapaan Kari Halonen. Tilaisuuteen ei saatu valitettavasti piirijohtojemme edustajia. Kiinnostuneita kuulijoitakin oli
vain kaksitoista.

MPK:n Vuoden kouluttaja 2018 Hanna Kela
Ylivääpeli res Hanna Kela
on ollut vuosia aktiivinen sitoutunut kouluttaja MPK:n
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirissä. Vuonna 2017 hän
toimi Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluetoimiston paikallispataljoonan pääharjoituksen Hiukka 17 varajohtajana.
Vuonna 2018 hän ansiokkaasti johti vastaavan Hiukka 18
harjoituksen. Hanna Kela on
ansiokkaasti toiminut useilla
muilla kursseilla kurssinjoh-

tajana ja kouluttajana. Hanna
Kela myös valmisteli ja johti
piirissä ensimmäisen naisten Pikku Nasta-harjoituksen
2018. Hanna Kela on esimerkillinen vastuuntuntoinen MPK:n vapaaehtoiskouluttaja.

Vuoden
toimihenkilö
2018 Jani Pikkarainen
Jani Pikkarainen on toiminut
MPK:ssa eri tehtävissä jo 17

vuoden ajan. Hän on toiminut
koulutuspäällikkönä vuodesta
2010 alkaen. MPK:n organisaatiouudistuksen yhteydessä,
nopean muutosvaiheen aikana
hän otti vuonna 2016 vastuulleen piiripäällikön tehtävän
Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä. Pikkarainen on arvostettu piiripäällikkö, joka on
rakentanut molemminpuolista
luottamusta sekä esimiestensä
että alaistensa kanssa. Hän on
saanut säännöllisesti erittäin

positiivista palautetta toiminnastaan niin muulta henkilökunnalta, MPK:n vapaaehtoistoimijoilta, puolustusvoimien
edustajilta kuin muiltakin sidosryhmiltä.

Vuoden viestijä 2018 Olli
Alho
Olli Alho on jo useita vuosia johtanut Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin viestin-

täryhmää vapaaehtoisena tiedottajana. Hän on käyttänyt
suuren osan vapaa-ajastaan
viestintätyön eteen ja saanut
yhdessä viestintätiimin kanssa
aikaiseksi erinomaista tulosta.
Somekanavista on rakennettu
vahva valtakunnallisia kohdeyleisöjä puhutteleva kokonaisuus, joka ilmentää vahvaa
maanpuolustustahtoa, reservin
suorituskykyä sekä turvallisuusosaamista. Lisäksi hän
on ollut aktiivisesti mukana

kehittämässä koko MPK:n
viestintää kouluttamalla ja jakamalla parhaita käytänteitä
muille MPK:n vapaaehtoisille
tiedottajille.
Oltermanni onnittelee lämpimästi kaikkia valittuja!
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Toni Karlssonin mitaleja ja Karlssonin sekä Marko Ahlin pöytään vaijereilla
lukittuja aseita ihailemassa Mäntsälän Reserviläisten pj Ari Juutinen lähinnä, kunnan veteraanitoimikunnan pj Paavo Leino ja Mäntsälän Sotaveteraanien pj Jukka Sipinen.

Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo esitti kunnan tervehdyksen juhlassa. Tervehdyssanat lausui pj, ylil res Seppo Pesonen. Juhlapuheen esitti Uudenmaan aluetoimiston päällikkö,
evl Vesa Sundqvist Kaarin jääkärirykmentistä. Seurakunnan
tervehdyksen toi kirkkoherra Mikko Seppälä, RUL:n vastaavasti
toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja Reserviupseeripiirin pj Tatu
Häkkinen. Juhlan juonsi Marko Ahl, kerhon pj 2014-2016.

Mäntsälän Reserviupseerikerho ry
täytti 70 vuotta
Mäntsäläläisten
reserviupseerien
toiminnan
juuret
johtavat
Keravan
Reserviupseerikerhoon, jonka perustamiskokous on pidetty Vapaussodan
Keravan taistelun
15-vuotismuistopäivänä 19. huhtikuuta
1933.
Keravan kerhon toiminta-alue
käsitti tuolloin Tuusulan, johon
Järvenpään kyläkin kuului, Mäntsälän ja Nurmijärven. Mäntsälän
kerhon kapt res Jukka Mäkelän
kirjoittama yhdistyksen 50-vuotishistoria on luettavissa osoitteessa
rul.fi/mantsala.
Alueen laajuuden ja kuntien
kasvun seurauksena Keravan
kerhosta irtaantuivat ensimmäisinä Nurmijärven reserviupseerit
omaksi yhdistykseksi välirauhan aikana 29.4.1941. Mäntsälän miehet perustivat kerhonsa
16.1.1949. Järvenpää itsenäistyi
Tuusulasta kauppalaksi 1.1.1951.
Seurauksena syntyi Järvenpään
Reserviupseerikerho, merkitty
yhdistysrekisteriin
16.4.1951.
Syyskuussa 1958 perustettu Tuusulan Reserviupseerikerho vietti
60-vuotisjuhlan Ilmatorjuntamuseolla 29.9.2018. Nuorin yhdistys
tuolta alun perin laajalta alueelta
on Jokelan Reserviupseerit ry,
joka täyttää 50 vuotta 23.3.2020.

Mäntsälän mallia
parhaimmillaan
Kerhoon kuului 113 maksanutta
jäsentä 31.12.2018. Ennätys on
toistaiseksi 131 maksanutta jäsentä vuodelta 2009. Kerho kasvoi
erityisesti Uudenmaan sotilaslää-

nin 3. Sotilasalueen toiminnan
tukijana vuosina 2002-2007. 3.
Sotilasalueen päällikköinä ovat
kerhosta toimineet eripituisina aikoina Tuomo Raitanen (k.), Urpo
Ratia, Pekka Raine (k.), Veikko
Karhumäki ja Veikko Toivonen.
Kerhon johdolla toteutettiin sotilasaluetta tukevia yhden päivän kursseja kahdesti vuosittain
mentorina evl evp Markku Hämäläinen. Koulutukset tapahtuivat
joko PV:n vapaaehtoisina harjoituksina tai MPK:n kohdennettuina
kursseina kustantajana UUDSLE
tai maksullisina MPK:n kursseina. Kurssivahvuus rajoitettiin 50
osallistujaan. Puolitoistapäiväiset
kotiseutuharjoitukset, osallistujia
120-170, olivat toiminnan kohokohtia 1997-2007. Kaikkiin tapahtumiin osallistui kiitettävästi
kerhon jäseniä ja seudun reserviläisiä.
Uudenmaan sotilaslääni piti kunnantalolla lippujuhlanpäivän vastaanoton 4.6.2005.
Kunnanjohtaja Esko Kairesalo
toimi MPK ry:n Mäntsälänseudun paikallisosaston päällikkönä
1997-2002.
Paikallisosaston johdolla kunnantalon valtuustosalissa järjestettiin
vuosittain neljä valtakunnan tason
luentotilaisuutta. MPK muutti
muotoaan julkisoikeudelliseksi
yhteisöksi 2008, jolloin paikallisosastotoiminta päättyi. Kerhon
esityksestä Kairesalolle myönnettiin 50-vuotispäivänään Vapaussodan Perinneliiton SR hot
5.3.2007. Saman ansiomitalin
ovat kerhosta saaneet piirin toimilla Veikko Toivonen ja Markku
Kyytsönen.

Kerho Uudenmaan
Reserviupseeripiirissä
Kerho on Uudenmaan Reserviupseeripiirin yhdeksänneksi vanhin

yhdistys ja tällä hetkellä piirin 18
kerhon joukossa kymmenenneksi suurin. Yhdistyksen lippu on
vihitty 20.9.1984. Siltä pohjalta
valmistetun standaarin no 1 saaja
oli Porvoon Reserviupseerikerho
Mäntsälän kerhon 20-vuotisjuhlassa 19.5.1985.
70-vuotisjuhla vietettiin Mäntsälän Seurojentalolla kahden edellisen vuosikymmenjuhlan tapaan.
Seurojentalo on entinen Suojeluskuntatalo, vihitty elokuussa
1926. Rakennuksen ulkoseinään
kiinnitettiin kerhon toimilla laatta
Talvisodan alkamisen 60-vuotismuistopäivänä 30.11.1999. Tuolta
talolta Mäntsälän miehet lähtivät
Talvi- ja Jatkosotaan.
70-vuotisjuhlassa jaettiin kerhon
vuonna 1994 valmistettua palkitsemislevykettä yhdelletoista
toiminnassa ansioituneelle henkilölle. Mäntsälässä on pidetty piirien Uudenmaan 13. Maanpuolustuspäivä lokakuussa 1995 ja 27.
Maanpuolustuspäivä vastaavasti
2009, jolloin paraatin lippulinnassa oli 55 maanpuolustus- ja
veteraaniyhdistysten lippua. Lippulinnan lyömätön ennätys 66 lippua saavutettiin 29. Maanpuolustuspäivässä Loviisassa lokakuussa
2011. Veteraaniyhdistysten vähitellen purkautuessa ei vastaavaan
lukuun voida enää Uudellamaalla
yltää.
Piiri on muistanut Mäntsälän kerhoa 50-vuotisjuhlassa 155 millin
hiekkapuhalletulla tykin hylsyllä, joka kaiverruksineen seuraa
kulloistakin kerhopuheenjohtajaa
muistuttaen tehtävänsä tärkeydestä. Piirin standaari no 47 luovutettiin kerholle 60-vuotisjuhlassa
23.1.1999. Markku Kyytsönen on
toiminut piirin puheenjohtajana
2008-2010, samalla myös RUL:n
liittohallituksessa. Piirin 1. varapuheenjohtajana Kyytsönen toimi
2005-2007, missä tehtävässä ovat
lisäksi toimineet Jaakko Huikkola (k.) 1973-1975, Paavo Leino
1986-1987 ja Veikko Toivonen

1998-2004. Piirin sihteerinä
Mäntsälästä, lisäksi Järvenpäätä
edustaen, on toiminut Veikko Karhumäki 2001-2007.

Juhlan pöytäliinat symboloivat hienolla tavalla Suomen lippua. Lisänä kaunis puukoriste kuusen havuilla, sinivalkoisella nauhalla ja ledkynttilällä,
Kari Weckman koristuksen oivaltajana. Pöydässä kirkkoherra Mikko Seppälä (vas.), evl Vesa Sundqvist, kerhon pj Seppo Pesonen ja piirin pj Tatu
Häkkinen sekä vastapuolella Sepon Tea-vaimo ja kerhon taloudenhoitaja
Mikko Heinonen.

Piirin ampuma- ja urheilu-upseerina, erityisesti myös kilpailijoina,
ovat kunnostautuneet ja kunnostautuvat edelleen Toni Karlsson
ja Jarmo Sulopuisto väheksymättä
vähääkään muita piirin (piirihallitus) tai liiton (liittovaltuusto)
toimissa matkan varrella ansioituneita tässä mainitsemattomia
mäntsäläläisiä reserviupseereita.

Suursaavutus

Kiitospuheenvuoron palkittujen puolesta, kerhomitali puualustalla laatalla ”Työstä kerhon hyväksi”, piti Urpo Ratia (vas.)

Kerhon aloitteesta, Kari T Korhonen (k.), perustettiin Suomeen
ensimmäinen veteraaniperinteitä
vaaliva ja veteraanitukityötä tekevä yhdistys, Mäntsälän seudun
sotiemme veteraanien perinneyhdistys ry, rekisteröity 6.10.2006.
Yhdistyksen
puheenjohtajana
toimii edelleen kapt res Aimo
Tilsala, myös Mäntsälän Rintamaveteraanien puheenjohtaja ja Veteraanivastuu ry:n Itä-Uudenmaan
alueen piiripäällikkö.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vuodelta 2008 velvoittaa maanpuolustusyhdistykset järjestöjen muussa toiminnassa myös
veteraaniperinteen vaalimiseen, 5
luku 25 §. Yhdistys piti Seurojentalolla 18.10.2018 hienon maanpuolustusjuhlan ”Puolustusvoimat
100 vuotta”. Yhdistykseen kuuluu
Mäntsälän reserviupseerikerho ry,
Mäntsälän Reserviläiset ry, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat
ry ja lisäksi henkilöjäseniä. Yhdistyksen tukijoina on Mäntsälän
kunta ja seurakunta sekä pyyntöjen mukaan veteraanitukitoimissa
myös mäntsäläläisiä yrityksiä.

Kapt res Kari Weckman (oik.) vastasi juhlan hienosta ruokailu- ja kahvisekä täytekakkutarjoilusta, josta Kaartin soittokuntakin pääsi nauttimaan.
Soittokunnan esityksinä kuultiin alkuun Jääkärimarssi, juhlan lopulla Sillanpään marssilaulu ja päätteeksi yhteisesti laulettu Maamme.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Mäntsälän Mieslaulajat esittivät Pekka Itkosen johdolla Kulkurin ja Joutsenen, Suomen laulun sekä Finlandian..
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Järvenpään sotainvalidiosasto jatkaa Uudenmaan piirin jaostona
Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään
Seudun osasto ry piti
viimeisen vuosikokouksensa 77 vuoden
ikäisenä 19. helmikuuta. Puhetta johti
pitkäaikainen tukijäsen Veikko Karhumäki sihteerinään Juha
Koskenranta, osaston varapuheenjohtaja ja vuosien 20002002 puheenjohtaja.
Osasto perustettiin 19.10. 1941.
Aluksi Järvenpään Seudun osaston
jäseninä olivat tuusulalaisten lisäksi
myös keravalaiset. Kerava perusti
oman osaston 1953, johon kuuluivat myös Etelä-Tuusulan sotainvalidit ja heidän puolisonsa, mutta
kellokoskelaiset ja jokelalaiset ovat
Järvenpään Seudun osaston jäseniä.
Järvenpään seudulla ei lakata toimimasta, ainoastaan hallinto kevenee,
sillä osaston jäsenet siirtyvät Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan
piirin henkilöjäseniksi. Uudenmaan
piiri huolehtii kirjanpidosta ja tilintarkastuksista. Byrokratiasta riisuttu
Järvenpään Seudun osasto on nyt
viralliselta nimeltään Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin
Järvenpään Seudun jaosto. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin ja
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja
Satu Blomqvist toi kokoukseen pii-

Osaston pj Taisto Vanhapelto (vas., JäRuk), siht Arno Tarjas (JäRuk), tukijäsen Olli Greggilä (JäRuk), vpj Juha
Koskenranta (JäRuk) ja taaemmassa pöydässä Antero Vänttinen osaston pj 2002-2006 (JäRes), tukijäsenet Pekka
Kärnä (JäRes) ja Vesa Lehtonen (JäRuk) sekä heitä vastapäätä Ismo Nöjd (Järes/JäRuk) ja Hannu Väänänen
(JäRes). Kokoukseen osallistui 18 henkeä.

rien tervehdyksen ja esitti kiitokset
osaston toiminnasta sekä valotti tulevaisuuden tavoitteita.
Jaoston toiminnassa keskitytään sotainvalidien, puolisoiden ja leskien
tukemiseen ja hyvinvointiin. Sotavuosina koko kansa taisteli, miehet
ja lotat rintamalla. Puolisot tekivät
raskaita töitä kotirintamalla pelloilla, navetoissa, tehtaissa. Sodasta
palasi kotiin pahoin haavoittunut
mies, jonka kuitenkin piti tehdä töi-

tä– usein rakentaa uusi koti- vammoista huolimatta. Puolisoille se
merkitsi lisääntynyttä työtaakkaa ja
usein aviomiehen hoitoa.
Jaoston tukijäsenet huolehtivat jatkossakin varainhankinnasta muun
muassa hierontaan, jalkahoitoon ja
suurissa sairauskuluissa auttamiseen. Pyritään suorittamaan tervehtimiskäyntejä jäsenten koteihin tai
heidän hoitolaitoksiinsa.
Osastoa 13 vuotta johtanut Taisto

Vanhapelto toteaa, että sotainvalidit
ja muut sotiemme veteraanit ovat
tyytyväisiä elämäänsä. Useimpien
lapsuus oli taloudellisesti hyvin
vaatimaton. Neuvostoliiton hyökkäyksen aikoihin 1939 Suomi oli
vielä köyhä. Sotien jälkeen maa oli
kerrassaan kurjassa kunnossa, se
piti uudelleen rakentaa. Sen suoritti
tämän maan ase kädessä pelastanut
sukupolvi. Niistä ajoista on jokaisen
veteraanin elämän laatu kovasti kohonnut. Veteraanit eivät valita.

Kokouksessa puhetta johti Veikko Karhumäki (oik.) sihteerinään Juha
Koskenranta. Kuva Arno Tarjas.

Keski-Uudellamaalla veteraaneja
on arvostettu ja tuettu aivan Suomen kärkipäässä. Tukensa ovat
antaneet niin kunnat, liikelaitokset,
järjestöt kuin asukkaat mm. veteraanikeräyksissä. Vaikka vieläkin
jotkut levittelevät harhoja veteraanijärjestöjen valtavista varoista, totuus on hyvin yksinkertainen: varat
on käytetty veteraanien hyväksi, ja
tavoitteena on, että viimeisen veteraanin ja puolison poistuessa keskuudestamme euroakaan ei jää.

tä lupautuneet jatkamaan kaikki
lakkautetun johtokunnan jäsenet
tehtävissään: Puheenjohtaja Taisto
Vanhapelto, varapuheenjohtaja Juha
Koskenranta, sihteeri Arno Tarjas,
taloudenhoito Seija Toivonen, tilaisuudet Raili Soinola, tukijayhteydet
Jouko Kauppinen, sotainvalidi Leena Sonninen ja puolisojäsenet Liisa
Mäkelä sekä Salme Limnell.
TEKSTI TAISTO VANHAPELTO

Järvenpään jaostossa ovat tukityö-

Everstiluutnantti evp Pekka Lenkkeri in memoriam
Everstiluutnantti
Pekka Lenkkeri siirtyi
ajasta iäisyyteen 81
vuoden iässä 11. helmikuuta 2019. Hän oli
syntynyt Viipurissa 4.
helmikuuta 1938.
Suoritettuaan Kadettikoulun
1958–1960
tykistöupseerin ura jatkui eri tehtävissä
useissa
joukko-osastoissa.
Pekka Lenkkeri toimi opetusupseerina Taistelukoululla
1969–1973 ja ulkomaanpalvelutehtävissä YK:n alaisissa
sotilastarkkailijatehtävässä
vuosina 1974–1975. Sotilaspiirien esikunnissa Pekka
työskenteli Keravalla vuosina
1976–1977 ja myöhemmin
vielä lyhyen aikaa Jyväskylässä. Reserviupseerikoulussa
Kenttätykistöpatterin
päällikkönä Pekka Lenkkeri oli
vuosina 1977–1980. Reserviin
hän siirtyi Pääesikunnan toimistoupseerin tehtävästä, jossa toimi vuosina 1980–1985.
Pekka Lenkkeri suoritti esiupseerikurssin 1974 ja alueellisen maanpuolustuskurssin
1987. Hänet ylennettiin reservissä everstiluutnantiksi 1992.
Luottamustehtävissä hän toimi
Upseeriliiton Oulun osaston
johtokunnassa 1968 ja Haminassa Kadettipiirin puheenjohtajana 1978–1979.
Lenkkeri oli Tuusulan Reserviupseerikerhon ja Tuusulan
Reserviläisten jäsen.
Piiriemme toiminnanjohtajan
tehtävää Pekka hoiti kiitettä-

västi 1.9.1985 – 31.12.1997,
jolloin yhteydenpitoa ylläpidettiin kotoa käsin piirihallituksiin ja muille yhteistoimintatahoille puhelimen,
postin ja faksin välityksellä
sekä henkilökohtaisilla tapaamisilla. Pekan koti Tuusulassa oli hänen toiminnanjohtajakaudellaan
Uudenmaan reserviläistoiminnan
komentopaikka ja samalla
päätukikohta, joka tuli tutuksi varsin monelle piirien ja
niiden jäsenyhdistysten luottamushenkilölle ja muulle
toimijalle.
Lenkkeri vastasi Oltermannin toimitussihteerin tehtävistä toiminnanjohtajakaudellaan ja oli lisäksi Tykkimiehet ry:n, alkujaan Kenttätykistön Pääkaupunkiseudun
Killan, Tulikomentoja lehden
ensimmäinen
päätoimittaja
1989–2000.
Pekka Lenkkerin varsin pitkälle
toiminnanjohtajakaudelle osui Uudenmaan lokakuisten maanpuolustuspäivien
ohella monia merkittäviä juhlatapahtumia. Reserviupseeripiirin 35-vuotisjuhla järjestettiin konserttina Keravalla
24.10.1987 ja 40-vuotisjuhla Mäntsälässä 24.10.1992.
Reservialiupseeripiiri vietti
30-vuotisjuhlan Hyvinkäällä
25.–26.11.1989. Samassa yhteydessä oli myös Reservin
Aliupseerien Liiton syyskokous ja seminaari.
Liikkuvan ja eläväisen viipurilaispoika Pekka Lenkkerin

malle yhdistykselle.
Pekka Lenkkeri oli piirien
toiminnanjohtajana koko sydämestään mukana kaikissa
piirien toiminnoissa ideoiden
ja kehittäen toimintaa, kannustaen niissä eteenpäin ja
toimien niiden tärkeimmissä
osissa henkilökohtaisesti pyyteettömästi.

Toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri (oik.), Suomi-poika
Sven Ise ja Länsi-Uudenmaan Sotilaspiirin päällikkö,
eversti Karl-Johan Fredriksson Uudenmaan 8. maapuolustuspäivän kalustonäyttelyssä Karkkilassa 7.10.1990.

johtajalle.
PaikallisosasPekka Lenkkeri sai RUL am:n 4.6.1992 ja ylennyksen t o t o i m i n t a
käynnistettiin
samana vuona everstiluutnantiksi reservissä.
sotilasläänin johdolla.
aloitteesta käynnistettiin Ol- Ensimmäiset paikallisosastot
termannin lukijamatkat. En- perustettiin piirien alueelle losimmäinen niistä järjestettiin kakuussa 1996.
Tukholmaan
marraskuussa
1990.
Pekka Lenkkerin esityksestä
Lenkkerin toiminnanjohtajakaudella piirien toiminnassa
ja maanpuolustuksessa tapahtui suuria muutoksia. Niistä
merkittävin oli Uudenmaan
sotilasläänin
perustaminen
vuoden 1993 alussa ja samalla Itä- ja Länsi-Uudenmaan
sotilaspiirien lakkauttaminen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ry perustettiin joulukuussa 1993. MPK:n toiminta
toi lisätöitä myös toiminnan-

Tuusulan Reserviupseerikerhon Tapio Hietaniemen ja
Harri Tiirikkalan alkutoimilla
SRA-kilpailu saatiin uudeksi
lajiksi piirimestaruuskilpailuihin vuonna 1994. Kyseinen
urheilulaji on tänä päivänä
yksi elinvoimaisimmista piirien
mestaruuskilpailuiden
lajeista.
Pekka Lenkkeri oli taitava kirjoittaja ja innokas tiedottaja.
Pysyvänä muistona meillä on

vuodelta 1999 Pekan kirjoittama noin satasivuinen teos Reservialiupseeripiiristä Reserviläispiiriksi, joka käsittelee
ajanjaksoa 1989–1998.
Pekka Lenkkeri lahjoitti reserviupseeripiirille kerhojen
jäsenhankintakilpailuun kiertopalkinnoksi sotilaspistimen
jalopuualustalla, jonka ensimmäinen saaja oli Myrskylän
Reserviupseerit ry vuoden
1993 kasvusta. Toinen kiertopalkintolahjoitus oli Pekan
PAT-pokaali molemmille piireillemme. Ne jaettiin MPK
ry:n paikallisosastotoiminnan
perusteilla ensimmäiseksi Vihdin Reserviupseerikerholle ja
Vihdin Reservinaliupseereille
vuonna 1997. Nykyisin kyseiset kiertopalkinnot jaetaan
molemmissa piireissä MPK:n
toiminnoissa
ansioituneim-

Ansioistaan Pekka Lenkkerille on myönnetty SLR 1, SVR
R, RUL am, SR hot, RAUL
ar, Mpm sk, KAM, TM ksk,
UudRes kam no 3, YK-mitalit
UNFICYP, UNTSO ja UNDOF sekä edelleen PV:n kultainen ansiomitalilevyke, Uudenmaan reserviupseeripiirin
standaari no 34 ja Uudenmaan
reserviläispiirin standaari no
38.
Pekka Lenkkerin kanssa toimineille jää valoisat muistot
yhteistyökykyisestä laajan ystäväpiirin omanneesta upseerista, jolle pyyteetön toiminta
ja isänmaa olivat sydämen
asioita.
TEKSTI KARI HALONEN
JA VEIKKO KARHUMÄKI
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Järvenpään Reserviläiset toimii
Joulukuussa
juhlittiin Suomen itsenäisyyttä
itsenäisyyspäivän
aaton
cocktailtilaisuudessa. Vuoden 2018
lopussa järjestettiin
moniosainen ampumakilpailu Taistelukoulun sisäradalla
radan lopettamisen
muistoksi.
Yhdistyksen kevätkokouksessa helmikuun lopussa
osallistujamäärä ylitti edellisvuosien määrät.

Yhdistyksen kevätkokous Hiihtomajalla, yhdistyksen puheenjohtaja
Jokke Härmä esittelee Toimintakertomusta.
Kuva Timo Åkman

Vuosipalkitsemistilaisuuden osallistujia seuraamassa palkitsemisia. Kuva: Immo Nieminen

Itsenäisyyspäivän
aaton juhla
Joulukuun viidentenä päivänä pidettiin vuoden tauon
jälkeen yhdistyksen vuosipalkitsemistilaisuus. Tällä
kertaa kohtuullisen tarjoilun
ja ajan puitteissa. Tila ja osa
tarjoiluista saatiin yhdistyksemme jäseneltä Ismo Nöjdiltä. Yhdistyksellä on kuusi
kappaletta kiertopalkintoja,
jotka annetaan vuodeksi eri
toiminnan osa- alueilla kunnostautuneille henkilöille.
Taloudellisesta tuesta, veteraanityöstä, MPK- ansioista,
aktiivisesta ampumatoiminnasta, jotostoiminnasta ja
yleisestä aktiivisesta toiminnasta annetaan kiertopalkin- Taistelukoulun sisäradan muistokilpailun väkeä. Kilpailunjohtaja Kimmo Mäkinen keskellä.
not vuodeksi kerrallaan. Osa Kuva Timo Åkman
kiertopalkinnoista on kiertänyt vuosikymmeniä yhdisparemmin muisto henilölle
erillisen ampumakilpailun järtyksessä ja kaiverruslaatoille itselleen. Lisäksi annettiin Ampumakilpailu
jestämisellä. Näin myös tehTaistelukoululla
oli enää hankala löytää tilaa. piirin mitaleita ansioituneille
tiin. Kilpailu koostui kolmesta
Ensimmäistä kertaa kierto- jäsenille.
erillisestä pistooliammuntaTaistelukoulun
sisäampumapalkinnon saajille annettiin
osasta, joissa menestyminen
radan
lopettaminen
herätti
kehystetty kunniakirja saavulaskettiin pisteiksi ja parhaat
ajatuksen
radan
muistamisesta
tuksestaan. Jäähän tuosta nyt

Merkkipäiviä
HUHTIKUU
90 vuotta
26.4. Häkkinen Veli, Karkkila
80 vuotta
2.4. Fagerström Seppo, Tuusula
2.4. Lehtinen Egil, Kirkkonummi
10.4. Laine-Ylijoki Juha, Tuusula
10.4. Riissanen Jorma, Tuusula
19.4. Tala Heikki, Järvenpää
22.4. Sundberg Aarne, Lohja
75 vuotta
2.4. Volanen Risto, Järvenpää
4.4. Ojanen Hannu, Karkkila
8.4. Nordström Johan, Raasepori
12.4. Paavonen Sakari, Mäntsälä
23.4. Okkonen Ilkka, Nurmijärvi
24.4. Tuutti Seppo, Nurmijärvi
27.4. Ahola Seppo, Nummi-Pusula
27.4. Koistinen Jorma, Porvoo

24.4. Kuparinen Erkki, Nurmijärvi
25.4. Mettiäinen Kimmo, Porvoo
26.4. Aaltonen Ismo, Hyvinkää
28.4. Karjalainen Tapio, Vihti
50 vuotta
3.4. Turkki Henri, Lohja
5.4. Saurila Jouni, Vantaa
5.4. Savola Mika, Tuusula
6.4. Helenius Harri, Tuusula
8.4. Salmivaara Juha-Antti, Kerava
10.4. Silvast Janne, Tuusula
15.4. Tomperi Minna, Nurmijärvi
17.4. Mäki-Panula M, Porvoo
21.4. Leikkaa Anssi, Vihti
23.4. Kirveslahti Kirsti, Nurmijärvi
23.4. Ruonala Heikki, Kirkkonummi
25.4. Ollilla Jouni, Nurmijärvi
27.4. Suojanen Reko-Antti, Porvoo
28.4. Kattelus Petri, Tuusula
29.4. Kirveslahti Kimmo, Nurmijärvi
30.4. Roni Tero, Raasepori
TOUKOKUU

70 vuotta
2.4. Holmén Kaj, Porvoo
8.4. Oesch Jyrki, Nurmijärvi
24.4. Juhola Kalervo, Hyvinkää
28.4. Wikström Leif, Kirkkonummi

90 vuotta
19.5. Ignatius Yrjö, Porvoo

60 vuotta
2.4. Kojo Arto, Järvenpää
2.4. Åberg Karl, Kirkkonummi
8.4. Visakorpi Timo, Lahti
8.4. Laine Markku, Mäntsälä
9.4. Uotila Juha, Nurmijärvi
13.4. Räty Timo, Järvenpää

75 vuotta
1.5. Salmu Raija, Artjärvi
13.5. Koivisto Ismo, Lohja
13.5. Laine Risto, Kerava
16.5. Broman Jan, Kauniainen
20.5. Nordlund Eeva, Tammisaari
20.5. Nuutinen Hannu, Kerava

80 vuotta
21.5. Männistö Antti, Järvenpää

22.5. Iivonen Jorma, Lohja
30.5. Sarjanen Martti, Hyvinkää
31.5. Salo Johan, Tuusula
70 vuotta
7.5. Heinonen Matti, Tuusula
11.5. Örnberg Kari, Vihti
17.5. Ristola Jaakko, Kotka
20.5. Virtanen Harry, Hyvinkää
23.5. Siltaniemi Outi, Tammela
26.5. Sihvonen Hannu, Nurmijärvi
29.5. Järvinen Jorma, Kerava
30.5. Immonen Kari, Järvenpää
30.5. Mönkkönen Ilkka, Hyvinkää
60 vuotta
1.5. Böling Roger, Inkoo
2.5. Haaksi Heikki, Vihti
3.5. Hussi Jari, Kirkkonummi
6.5. Sarkanen Stefan, Tammisaari
13.5. Nissinen Kari, Tuusula
19.5. Pakarinen Reijo, Lohja
22.5. Sontag Krister, Inkoo
28.5. Korpela Tuomo, Karkkila
30.5. Kangasmaa Kari, Kerava

palkittiin. Ensimmäinen osio
oli kouluammunta yhdellä
kädellä, pääasiassa SRA:ta ja
muuta toiminnallista ampumista harrastaneille tuo vain
yhden käden käyttö tuotti melkoisia haasteita. Toinen osio
oli sitten perinteistä SRA- ammuntaa ja kolmaskin todella
pieniin siluetteihin ampumista.
Kilpailuun osallistui yli 10 yhdistyksemme jäsentä. Kilpailu
saatiin vietyä ripeästi kohtuullisessa ajassa läpi. Kilpailun
suunnittelun päävastuullisena
toimi Kimmo Mäkinen. Voiton
vei yhdistyksen ampumavastaava Petri Jakobsson.

Kevätkokous Hiihtomajalla
Yhdistyksen kevätkokoukseen
pakkautui Hiihtomajalle koko
johtokunnan lisäksi huomattava määrä henkilöitä, myös
joitakin aiemmin tilaisuuksiin
osallistumattomia.
Erittäin
liukas piha- alue aiheutti haasteita saada kymmenet autot

28.5. Hämäläinen Mika, Tuusula
29.5. Nyman Janne, Kerava
KESÄKUU
90 vuotta
10.6. Aronta Lauri, Lohja
17.6. Kovalainen Kaarlo, Kirkkonummi
25.6. Salminen Niilo, Loviisa
85 vuotta
21.6. Hirvonen Pertti, Lohja
23.6. Lehtiö Juhani, Lohja
80 vuotta
6.6. Viitala Matti, Espoo
26.6. Nieminen Paul, Tammisaari
26.6. Takalo Juha, Loviisa
30.6. Piiroinen Lauri, Kerava

50 vuotta

75 vuotta
1.6. Karaslahti Antero, Kirkkonummi
4.6. Mokka Reijo, Porvoo
8.6. Perttilä Matti, Myrskylä
24.6. Turku Roger, Loviisa

1.5. Honkavaara Timo, Tuusula
1.5. Lahti Markku, Kerava
1.5. Liukkonen Juha, Helsinki
3.5. Nieminen Jukka, Tuusula
4.5. Danielsson Jari, Lohja
5.5. Saastamoinen Marko, Lohja
5.5. Uusitalo Tom, Nurmijärvi
10.5. Muhonen Ahti, Mäntsälä
14.5. Pöyhtäri Jari, Kirkkonummi
18.5. Andersson Mika, Vantaa
22.5. Ihalainen Mika, Sipoo

70 vuotta
1.6. Ranta Tapio, Nurmijärvi
3.6. Oksa Risto, Vihti
5.6. Frantti Pertti, Kirkkonummi
8.6. Kalliokoski Heikki, Nurmijärvi
14.6. Hautanen Kari, Hyvinkää
15.6. Kokki Pertti, Porvoo
18.6. Moilanen Martti, Järvenpää
18.6. Sintonen Risto, Karkkila
19.6. Illman Esa, Kemiö
22.6. Heikkilä Hannu, Mäntsälä

mahtumaan pihalle, todennäköisesti kuitenkin kaikki halukkaat pääsivät mukaan. Kokouksen puheenjohtajan toimi
Pekka Kärnä, joka sujuvasti
vei kokouksen läpi. Toimintakertomuksen hyvinä asioina
todettiin jäsenmäärän vakiintuminen yli kahden sadan ja
toimintatarjonnan monipuolisuus. Ikävänä asiana myös yhdistyksen toimintakertomuksessa todettiin Taistelukoulun
sisäampumaradan toiminnan
lopettaminen. Kokouksen päätyttyä majalla tarjoutui vielä
mahdollisuus ilma- aseampumiseen. Yhdistyksen kerhoillat tiistaisin jatkuvat koko
kevään ajan.

TEKSTI: TIMO ÅKMAN

60 vuotta
4.6. Luoma Harri, Tuusula
6.6. Talvinko Markku, Kirkkonummi
9.6. Laitila Juhani, Järvenpää
12.6. Ennevaara Anssi, Kerava
13.6. Salo Antti, Salo
17.6. Sonninen Jorma, Espoo
18.6. Ljungren Carl-Gustav, Raasepori
20.6. Mäkinen Jouko, Mäntsälä
50 vuotta
10.6. Lindell Jari, Hyvinkää
16.6. Kotkamo Juha, Vantaa
18.6. Tuimala Jussi, Lohja
20.6. Forsström Markus, Espoo
24.6. Frisk Henrik, Espoo
25.6. Vanhamäki Kimmo, Tuusula
26.6. Dannbom Miikka, Helsinki
26.6. Routalinna Petri, Rovaniemi
27.6. Kermorgant Vincent, Kirkkonummi
30.6. Koskela-Koivisto Harri, Järvenpää
OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle ennen lehden
seuraavaa aineistopäivää.
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Sipoon tapahtuma hakee uutta järjestäjää jatkuakseen

Kevätyön marssilla ennätysosallistujamäärä

Marssijoukko
pysyi vielä alkumatkassa hyvin
kasassa.

Sipoon Reserviläisten ja MPK:n yhdessä
järjestämä kevätyön
marssi
marssittiin
tänä keväänä lauantaina 16.3. Marssi
pidettiin nyt jo viidennen kerran, joista neljä viimeisintä
on järjestetty MPK:n
kurssina.
Arvokasta tukea saatiin myös
Sipoon kunnalta, joka luovutti
uuden Nikkilän sydän -koulukeskuksen marssin tukikohdaksi. Erikseen pitää mainita
myös marssin 10- henkinen
huoltotiimi, joista suurin osa
ei ole mukana reserviläistoiminnassa muuten. Silti sama
porukka on vuodesta toiseen
hyvällä sykkeellä mukana to-

teuttamassa marssin huoltoa.
Marssin aluksi marssin johtaja, Sipoon Reserviläisten puheenjohtaja kersantti Petteri
Seppänen piti alkupuhuttelun,
jossa kerrattiin turvallisuusmääräykset ja reitti. Tänä
vuonna kevät oli jo hieman
pidemmällä kuin aiempina
kertoina, joten liukkaudesta
ei tarvinnut kärsiä. Sen sijaan
kosteus ja pieni tihkusade
toivat oman lisänsä marssisuoritukseen. Alkupuheensa
lopuksi Seppänen mainitsi,
että Kevätyön marssi jää nyt
todennäköisesti määrittelemättömän pitkälle tauolle, ellei uutta halukasta järjestäjää
löydy.
Marssireittejä oli kaksi, 25
ja 45 kilometriä. Puolustusvoimien
marssimerkinnän
saadakseen tuli 25 kilometrin
matka suorittaa alle kuuden

tunnin, vähintään kymmenen
kilon kantamuksen kanssa.
Kaikki suorittivat 25 kilometrin matkan alle kuuden tunnin määräajan. 45 kilometrin
reitin suorittaneita oli kolmetoista. Viimeiset lyhyemmän
25 kilometrin marssijat olivat
maalissa pimeän jo tultua. Yhteensä osallistujia oli lähes 50
kappaletta, mitä voidaan pitää
ennätyksenä.
Huomattavaa
on, että marssilla on joka vuosi ollut myös siviiliosallistujia, ei pelkästään reserviläisiä.
Uutinen Kevätyön marssin
jäämisestä tauolle otettiin
vastaan ristiriitaisin mielin.
Joka vuosi marssin huolto
ja yleisjärjestelyt ovat olleet
loistavalla tasolla, ja saaneet
osallistujilta paljon kiitosta.
Hintana on ollut kova työmäärä, jonka järjestelyväki on
joutunut joka vuosi tekemään.

Jos uutta järjestäjää marssille ei löydy, tulee Uudenmaan alueen marssitarjontaan
jäämään aukko. ”Kevätyön
marssin järjestäminen on ollut
hyvin antoisaa, ja tapahtuma
on joka vuosi saanut erittäin
hyvät palautteet. Pienessä yhdistyksessä voimavarat ovat
kuitenkin rajalliset, ja välillä
on hyvä kokeilla jotakin uutta”, totesi marssin johtaja Petteri Seppänen.
”Toivon, että marssille löytyy
uusi järjestäjä, jotta hieno perinne ei katkeaisi”, jatkaa Seppänen.
Sipoon Reserviläisten marssitoiminta jatkuu joka tapauksessa entiseen malliin.
Keväällä on ohjelmassa vielä
Brandenstein-marssi ja Kesäyön marssi, ja osa väestä on
jo kääntänyt katseensa vuoden 2020 Nijmegen-marssiin

Kuivempaa sukkaa jalkaan huoltopaikalla.

Hollannissa. Perusharjoittelu
ja pohjakunnon rakentaminen
on aloitettu.

TEKSTI: OSSI IKONEN
KUVAT: JARNO RYNÖ

Vielä ehtii mukaan - perin
Loviisassa perinteiseksi muodostunut
kenttäkelpoisuussuoritus ”Brandenstein-marssi” järjestetään vuonna 2019
jälleen huhtikuussa,
sunnuntaina 7.4.
Marssireitti tulee kulkemaan Koskenkylän kuvankauniissa ja perinteikkäissä
maalaismaisemissa, Porvoon
ja Loviisan puolivälissä.
Tapahtuman järjestää jälleen
kerran MPK Etelä-Suomi.
Marssi suoritetaan Puolustusvoimien jalkamarssisuoritusta
koskevien PAK-määräysten
mukaisesti ja sen läpäissyt reserviläinen ansaitsee suorituksesta itselleen yhden rinnas-

teisen KH-vuorokauden.
Tapahtuman MPK-kurssinjohtajana vuonna 2019 toimii
Jukka Turunen.
Suomen 1918 vapaussotaan
osallistunutta saksalaista prikaatia “Osasto Brandensteinia” on muisteltu sen maihinnoususatamassa Loviisassa
ja joukkojen eri taistelutantereilla itäisellä Uudellamaalla
monin eri tavoin.

Detachement 		
Brandenstein
Osasto
Brandenstein (saks. Detachement
Brandenstein) oli Suomen senaatin esittämästä pyynnöstä
Suomen vapaussotaan osallistuneen vapaaherra ja eversti Otto von Brandensteinin
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TAMMITULILLA

Klaukkalan
reserviupseerien vuosittainen Tammitulet
kokosi 24 kerhon jäsentä ja
maanpuolustustyön ystävää
tapahtumaan. Mukana oli
lapsia ja nuoria, naisia ja
miehiä, tuoreita reserviläisiä
ja jo nostoväkeen siirtyneitä,
työikäisiä ja eläkeläisiä. Pakkanen ja syvät hanget eivät
estäneet vaellusta taajamasta reserviupseerien laavulle
koko perheen tapahtumaan.
Laavu mahdollistaa metsään
menon, rauhoittumisen luonnon hiljaisuudessa. Tammitulet kasvattavat ja vaalivat
luontosuhdetta. Silmäripset ja
partakarvat kuurassa kelpaa
tulilla lämmitellä ja rukkasia
kuivattaa. Makkara käryää
ja vaahtokarkit sulavat… ei
tämä sissimuonaa ole. Juttua
riittää kaikilla!

Idea
RUL ehdotti 2010-luvun alussa jäsenyhdistyksilleen Joulutulet-tapahtumaa. Klaukkalan
reserviupseeritkin järjestivät
tapahtuman muutamia kertoja. Tunnelma joulukuisessa
vesisateessa, märän tuulen
puhaltaessa roihut sammuksiin oli kuitenkin kaikkea
muuta kuin innostava. Kun
kerholla oli talkoilla rakennettu laavu, päätettiin järjestää
maanpuolustushenkinen perhetapahtuma sinne. Ajankohdaksi valittiin tammikuun loppu, jotta talvisää olisi taattu
Etelä-Suomessakin. Tapahtumalle vakiintui ajankohdaksi
tammikuun viimeinen sunnuntaipäivä, tammisunnuntai.
Tammisunnuntaita on vietetty vuosittain vapaussodan
alkamisen muistoksi. Alun
perin nimityksellä on tarkoitettu sunnuntaita 27. tammikuuta 1918. Sodan katsottiin
alkaneen
eteläpohjalaisten
suojeluskuntien ryhtyessä riisumaan venäläistä sotaväkeä
aseista.
Tammisunnuntaita
edeltänyt viikko oli muutoinkin merkittävä. Puolustusvoimat muodostettiin 25.1.1918,
kun senaatti julisti suojeluskunnat hallituksen eli Suomen
tasavallan joukoiksi. Siinä
missä Pohjanmaalla tammisunnuntaita edelleen juhlistetaan, on muualla juhlaperinne
monin osin hiipunut. Klaukkalan reserviupseerit haluavat Tammitulet-tapahtumalla

muistaa asevelvollisuusarmeijamme perustamista, sen perinteitä ja kansalaisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Luontosuhde
Reservin majuri, kerhon ”sotarovasti” Ilkka Mattila puhui tulilla. Hän pohti, kuinka
viime viikkojen sääuutisointi
”valkoisine
kurittajineen”,
”lumi-infernoineen” tai ”räjähtävine pakkasineen” kertoo
suomalaisten luontosuhteen
muuttumisesta. Luonto nähdään kaupunkilaiselle elämänmuodolle suoranaisena uhkana, personoituna vihollisena.
Keskustelussa ilmastonmuutoksesta monet kokevat perinteiset elämäntavat vieraiksi, jopa luonnon tasapainoa
uhkaaviksi. Metsästäjien ja
kalastajien, maanviljelijöiden

ja metsänomistajien toimintaa luonnon varjelemisessa
ei haluta tunnustaa. Suurin
luonnonystävä on nuori kaupunkilainen, joka kulkee raitiovaunulla ja juo cafelattensa
soijamaidon kanssa.
Menneinä
vuosituhansina
luonto on antanut suomalaisille ravinnoksi riistan, lihan, kalan, marjat ja sienet.
Huonoina aikoina on turvattu
petäjäiseen eli jatkettu leipäviljaa männyn nilasta tehdyllä
petulla. Järvet eivät ole olleet
liikkumisen esteitä, vaan ne
kesäisin ja talvisin mahdollistivat kulkemisen ennen hyvää
tieverkkoa. Metsä on antanut
myös turvan. Sinne on paettu
vainolaisia. Tähän perustui
esimerkiksi Baltian metsäveljien taistelu neuvostomiehittäjää vastaan aina 1950-luvulle
saakka. Metsä ja luonto, vai-

keat keliolosuhteet ovat mahdollistaneet myös Isänmaan
puolustamisen. Mottitaistelut vaikkapa Raatteentiellä
Suomussalmella perustuivat
siihen, että voitonparaatiin
varustautunut vihollinen pakotettiin tuntemattomaan ympäristöön. Valkoinen tappaja
oli ihan toista kuin iltapäivälehtien ”valkoinen kurittaja”.
Vaikka sotaa käydään tänään
tunnuksettomien
vihreiden
miesten voimin asutuskeskuksissa tai ihmismielen hallinnasta tietoverkoissa, meidän
tulee olla valmiit ajamaan
tuollainen nykytaistelija metsään. Suomalaisen sotilaan,
reserviläisen tulee siis vaalia
luontoa, luontosuhdettaan ja
erätaitojaan.

TEKSTI: ILKKA MATTILA
KUVAT:
HEIKKI KORPELA, EKI
FELT

Tammitulilla saatiin kokemusta
suomalaiseen luontoon ankarimmillaan; tammikuun pakkaslumisissa metsisää. Matka paikalle tehtiin lumisen metsän lävitse jalan.

nteinen ”Brandenstein-marssi” jälleen 7.4.
komentama yhtymä. Osasto
oli Tallinnassa olleen kenraaliluutnantti Adolf von Seckendorffin komentaman Saksan
keisarikunnan LXVIII armeijakunnasta koottu noin 3 000
sotilaan vahvuinen osasto,
joka oli koottu Reservijalkaväkirykmentti 225:stä ja Polkupyöräpataljoona 5:stä. Osaston
vahvuudeksi muodostui näin
neljä pataljoonaa. Jalkaväenkenraali Erich Ludendorff hyväksyi operaation käynnistämisen 1. huhtikuuta.
Osasto Brandenstein siirrettiin meriteitse Tallinnasta
Suomeen neljänä eri laivakuljetuksena.
Kuljetusten
ensimmäinen aalto nousi
maihin jäänmurtaja Tarmon
avaamaa väylää seuraten Loviisan Valkon satamassa aamulla 7. huhtikuuta 1918,

vallaten Loviisan kaupungin
keskustan täydellisesti yllätetyiltä
punakaartilaisilta
vielä puolen päivän aikaan.
Saksalaisjoukkojen päätavoitteena oli katkaista punaisten
yhteydet itään edeten Itä-Uudenmaan halki Salpausselälle Lahti-Kouvola junaradalle ja
siellä katkaista rautatieyhteys
Helsingin ja Pietarin välillä,
estäen siten punakaartilaisten
ja venäläisten joukkojen ja sotavarusteiden rautatiekuljetukset. Osaston merkittävimmät
taistelut käytiin Loviisan jälkeen Liljendalissa ja Orimattilassa, sekä lopulta ankaraksi
ja punakaartilaisten viimeisessä eteläisen Suomen taistelualueeksi muodostuneessa ja
saarroksiin joutuneessa Lahden kaupungissa ja Lammilla.

Punakaartilaisten vastarinta
koki lopullisen ja täydellisen romahduksen huhtikuun lopussa, kapinallisten
antautuessa lopulta ratkaisevan läpimurron tehneille
saksalaisille joukoille vapunpäivänä 1.toukokuuta.
Osasto Brandensteinin yksi
pataljoona taisteli lisäksi
erillään prikaatin oikealla
sivustalla Ruotsinpyhtäällä
Kotkan-Pyhtään suunnalla
toiminutta
punakaartilasjoukkoa vastaan aina siihen
saakka, kunnes kapinalliset
luopuivat taistelusta ja antautuivat vastassaan olleille saksalaisille 5. päivä toukokuuta.

Brandenstein-marssi on loviisalaisen maanpuolustusaktiivin, ylil
( evp ) Jarkko Törmäsen ideoima
ja perustama tapahtuma, joka on
liikuttanut reserviläisiä jo useiden
vuosien ajan.

Lohjan Ase ja Osa Ky
Vehka-Alhontie 33, 03100 Lohja
Puh. 019-335 135
Email. info@asejaosa.fi
Avoinna Ark. 10 - 17
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Varautumistietoa maatiloille

Kybertietoa taskukoossa
Kyberin taskutieto
maatiloille -opas sisältää maatalouden
kannalta keskeisimpiä kyberaiheita tilan
tietoverkkojen suunnittelusta ja kyberturvallisista hankinnoista palomuureihin ja
hyviin salasanoihin.
Taskutiedon tarkoituksena on tarjota
maatalouden toimijoille perustiedot tilan
kyberturvallisuudesta
sekä apua lisätiedon
etsimiseen.

Hyvinkään Reserviläiset
syysjotoksella Parolassa
Osallistuimme
joukkueena
14-16.9.2018 reserviläisurheiluliiton toteuttamalle Panssarijotokselle Parolassa. Itse
jotos alkoi yösuunnistuksella
ja rasteja oli ympäri Parolannummea. Yhteislähdön startattua lähdimme reitille jonka
olimme suunnitelleet annettujen rastien sijainnin mukaan.
Lauantaina hetki ennen lähtöä
saimme rastien koordinaatit
ja merkkasimme ensimmäiset
rastit karttaan ja lähdimme
liikkeelle omalla vuorolla.
Rastit kuljettivat Hattulasta
Hätilään jossa oli erilaisia

ammuntaa sisältäviä rasteja.
Kalustona rasteilla oli Sakon
tarkkuuskivääristä rynnäkkökivääriin. Hätilästä jatkoimme
suunnistamista takaisin Hattulaan Vanajaveden ympäristössä, rastit mitä matkan varrella
oli sisälsivät sanlan käyttöön
laittamisesta pelastusrenkaan
heittämiseen Mierolalla sillalla. Lauantai päättyi panssarimuseolle missä päivän viimeinen rasti oli panssarivaunujen
tunnistustehtävä. Matkaa kertyi reilu 40km päivän aikana.
Sunnuntaina viimeisenä jotospäivänä suuntana oli Ilves-

kallio jossa rastit sisälsivät
miinoittamista sekä räjähteillä raivaamista. Jotoksen
loppusuora alkoi pikataipaleella sisältäen vesistön ylityksen ja päättyen takaisin
Parolannummelle jossa viimeinen rasti sisälsi panssarintorjuntaa. Viikonloppuun
sisältyi 30 erilaista rastia
sekä pituutta yli 60km. Jotos
oli erinomainen tapa viettää
viikonloppua syksyisessä
hämeessä kerraten reserviläisen taitoja.

Kybermaailma ulottuu
myös maatiloille. Tietojärjestelmät ovat osa
maatilojen toimintaa, ja
ilman toimivia laitteita,
tietoverkkoja ja järjestelmiä maatilat eivät toimi. Kyberin taskutieto
maatiloille -opas tarjoaa
maatalousyrittäjälle apua
ja opastusta kybermaailmaan kompaktissa taskukoossa.
Nykyaikainen maatila on
hyvin pitkälle automatisoitu. Lähes kaikki laitteet aina ruokintajärjestelmästä ja lypsyrobotista
traktoriin ja leikkuupuimuriin ovat kiinni tietoverkoissa. Tämä altistaa
maatilat kybermaailman
uhkille.
–Mahdollisesti laitteita
voi jopa ohjata suoraan
erilaisilla kännykkäsovelluksilla. Vähintään ne
vaativat joka tapauksessa varmaa sähkövoimaa
myös
laajamittaisten
sähkökatkojen aikana,
Jyväskylän
yliopiston
lehtori Panu Moilanen

Kyberin taskutietoa maatiloille oppassa käydään läpi yleisimpiä maatilojen
tietoturvaan liittyviä seikkoja. Kuva: Linda Saukko-Ranta

kertoo.
Maatalousyrittäjän on entistä tärkeämpää osata toimia
kybermaailmassa.
Maatilan
turvallisen ja tarkoituksenmukaisen tietoverkon perusteet
on ymmärrettävä. Tilan eri järjestelmissä on osattava käyttää
turvallisia salasanoja ja järjestelmät on osattava varmentaa
muun muassa varmuuskopioiden avulla. Maatalouden toimijoita koskettaa myös sosiaalinen media, eli niin tilallisen
kuin lomittajankin on ymmärrettävä perusteet informaatioturvallisuudesta.
–Tarve käytännön vinkeille
havaittiin toimintaympäristön
muuttumisen ja maatiloille tehdyn kyselyn perusteella. Opas
on tehty vastaamaan kybermaailman haasteisiin maatilojen arjessa. On hyvä huomata,
että kaikki kyberuhkat eivät
tule tilan ulkopuolelta. Oman
osaamattomuuden vuoksi on
menetetty paljon arvokasta tietoa, alkutuotannon poolisihteeri
Markus Lassheikki Huoltovar-

muusorganisaatiosta selventää.
Uutta opasta hyödynnetään
muun muassa maatilojen varautumiskoulutuksessa. Vuosittain järjestetään kymmenkunta
kurssia, joihin osallistuu yli
500 henkilöä. Kyberin taskutieto edistää maatilan tuotannon jatkuvuutta ja siten huoltovarmuutta sekä kansallisen
kyberstrategian toimeenpanoa.

Yhteistyön tulos
Kyberin taskutieto maatiloille -oppaan ovat tuottaneet
Huoltovarmuusorganisaation
Alkutuotantopooli, Luonnonvarakeskus LUKE, Jyvaskylän
yliopisto, Aalto-yliopisto, Maaja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, MTech Digital
Solutions, ProAgria ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys
MPK. Oppaan ovat mahdollistaneet Huoltovarmuuskeskus,
ICT-Suomi ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö.
Opas on saatavilla sähköisesti
osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/
handle/123456789/62640

Huomionosoituksia Karkkilaan

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola onnittelee huomionosoituksen saajia. Vaarala kuvassa keskellä.
(kuva: Reserviläisliitto ry)

Puolustusministeri
Jussi Niinistö on myöntänyt
Karkkilalaiselle res. luutnantti Jari Vaaralalle Reserviläisliiton Ansioristin.
Mitalia oli luovuttamassa
puolustusministerin lisäksi
Reserviläisliiton puheen-

johtaja Ilpo Pohjola. Luovutustilaisuus pidettiin GLO Hotel Artissa 5.12.2018.
Reserviläisurheiluliitto ry on
myöntänyt Karkkilaan kaksi
Pronssista Ansiomitalia. Mitalin saivat res. alikersantit Harri
Jokivirta sekä Ari Savolainen.

Uudenmaan Reserviläispiiri
myönsi Harri Jokivirralle Ansiomitalin Hopeisella soljella.
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Kiväärirasti alkamassa.

IV Tutustuminen toiminnalliseen
ammuntaan JEK:n radalla
Nurmijärven
ja
Järvenpään
Reserviläisten neljäs
vähemmän harrastaneille kohdennettu
toiminnallinen
ampumapäivä järjestettiin
Jokelan
Eränkävijöiden ampumaradalla Hyvinkäällä
lauantaina
9.3.

Toimintaa pistoolirastilla.

Päivä oli jälleen avoin mahdollisuus kaikille yhdistysten jäsenille ja heidän
läheisilleen sekä tuttavilleen kokeilla toiminnallista
ammuntaa
SRA-sääntöjä
soveltaen.
Tapahtumaan mentiin rohkeasti lievällä ylivarauksella, mutta vaihtelevasta
säästä huolimatta ilmoittautuneiden osallistujien määrä
ilahduttavasti täsmäsi listalle laitettua lukumäärää, joka
oli 34. Tämän lisäksi tapahtumaan osallistui 18 toimitsijaa, joten tapahtumaan
osallistuneen väen kokonaismäärä saatiin mukavasti

viidenkymmenen yläpuolelle.
Toimitsijat olivat olleet hommissa jo keskiviikkona pakkaamassa tarvikkeita ja edellisenä iltana valmistelemassa
rasteja. Aamulla radoilla tarvitsi vain nitoa taulut paikoilleen ja valmistella sääsuojat,
joita onneksi ei tarvittu. Valmisteluihin kuuluivat rakentamisen lisäksi lumen lapiointi
ja hiekoitus, jotta rastit saataisiin käytyä turvallisesti läpi.
Tapahtuma alkoi klo 9 Jarmo
Wilkmanin tunnin johdannolla toiminnalliseen ammuntaan, jossa käytiin läpi sekä
sääntöjä, että ampumaturvallisuutta. Tämän jälkeen käynnistettiin 1,5 tunnin toimintarastit. Rastien aiheina olivat
pistooliammunta, kivääriammunta, sekä huoltorasti, jossa
oli soppalounaan lisäksi mahdollista tutustua melko laajaan
toiminnallisessa ammunnassa
käytettävien aseiden näyttelyyn ja kokeilla Suomen Ampumaurheiluliiton ampumasimulaattoria.
Kiväärirasti järjestettiin Järvenpään toimesta, pistoolirasti
ja huolto Nurmijärven toimesta. Pistoolirastia ja huoltorastin ase-esittelyä tukivat toimit-

sijoiden harrastusvälineiden
lisäksi kahden aseliikkeen
ammunta- ja esittelykäyttöön
saatu kalusto ja asiantuntemus.
Ampumarasteilla kerrattiin
edelleen turvallisen toiminnan perusteita ja suoritukset
käytiin läpi vaiheittain ennen
varsinaista toimintaa. Käytettävissä olevan kaluston käyttöliittymät kerrattiin osallistujille. Kokeneemmat ampujat
tekivät suoritteensa ensin, jotta tuoreemmille ampujille saatiin annettua tarvittaessa vielä
lisäopastusta rastialueella.
Ammunta jatkui aikataulussaan aina kello kolmeen
saakka, jonka jälkeen rastit
purettiin ja kalusto toimitettiin
varastoon odottamaan seuraavaa käyttökertaa. Päivä vaikutti onnistuneelta ja palaute
rastien kiertäjiltä oli positiivista.

TEKSTI:
MIKKO TOMPERI
KUVAT: LASSI KUJALA
JA MARKO HAUTAVIITA
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Mäntsälän Reserviläiset
järjestää
Perinnekivääri kilpailun
Aika: 17.04.2019 klo 17:00
Paikka: Hirvihaaran ampumarata
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä
Kilpailu on myös Uudenmaan Reserviläispiirien
mestaruuskilpailu ja karsinta perinnekiväärin SM kilpailuun
Noudatettavat säännöt:
https://www.reservilaisliitto.fi/files/26206
/Perinneasesaannot_v102.pdf

Sarjat: Y, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijasarja
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva
Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi.

Ilmoittautumiset kilpailupaikalla
Kilpailumaksu 15 €
Tiedustelut Tommi Heikkinen:
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com
Tervetuloa:
Mäntsälän Reserviläiset ry
Mäntsälän
Reserviläiset
järjestää
Puoliautomaatti-kiväärikilpailun
Aika: 15.05.2019 klo 17:00
Paikka: Hirvihaaran ampumarata
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä
Kilpailu on karsintakilpailu Palvelus-ase SM-kilpailuun
Kilpailun kulku: Ampumaetäisyys 100 m
5 koelaukausta, aikaa 5 minuuttia.
Kaksi 10 laukauksen kilpasarjaa (10 ls makuu + 10 ls pysty)
Ampuma-aika 5 minuuttia per sarja.
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.
Taulun tarkastus/paikkaus sarjojen välillä.
Muut säännöt ja mm. asemääräykset
https://www.reservilaisliitto.fi/files/4271/Puoliautomaattikivaarisa
annot_v101.pdf

Sarjat: Kaikki ampuvat samassa sarjassa.
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva
Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi.
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 €

Tiedustelut Tommi Heikkinen:
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com
Tervetuloa:

Mäntsälän Reserviläiset ry

Mäntsälän Reserviläiset
järjestää Kenttäammunnan
mestaruuskilpailun
Aika: 05.06.2019 klo 17:00
Paikka: Hirvihaaran ampumarata
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä
Kilpailu on Uudenmaan Reserviläispiirien mestaruuskilpailu

Kilpailun kulku: Ampumaetäisyys 100 m
Ammutaan koelaukauksia omaan tahtiin, aikaa 10 min.
Ammutaan kilpalaukaukset 10 ls makuu ja 10 ls pysty.
Ampuma-aika / asento: Pulttilukkokiväärillä 2 min ja
puoliautomaattikiväärillä 90 sek.
Sarjat: Pulttilukkokivääri: Y, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat
Pulttilukko pienoiskivääri: Y, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat
Puoliautomaatti-kiväärillä kaikki ampuvat samassa sarjassa
Joukkueet: 3 parhaan ampujan yhteistulos
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva
Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi.
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 €

Tiedustelut Tommi Heikkinen:
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com
Tervetuloa:

Mäntsälän Reserviläiset ry

Muutama paikka vapaana Säteilymittausjoukkueen peruskurssille
Kurssi koostuu kahdesta
Tuusulassa järjestettävästä
viikonlopun kurssista, joista
ensimmäinen 26.04.2019 28.04.2019 ja jälkimmäinen
17.05.2019 – 19.05.2019.
Koulutusaiheet:
* Perustietoa säteilystä
* Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet
*Säteilymittausjoukkueen
tehtävät, organisaatio ja kalusto
* Säteilymittausten tekeminen
* Työturvallisuus ja säteilyltä
suojautuminen
* Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö
* Virve-radion käyttö ja viestiliikenneharjoitus
* Säteilytiedusteluharjoitus.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet
vapaaehtoistoimin
tehtävistä
säteilymittaustehtävistä viranomaisten tukena.
Osallistujilta toivotaan mahdollisuutta sitoutua joukkueen toimintaan useamman
vuoden ajaksi. Aikaisempi
kokemus säteilyn mittaamisesta tai säteilysuojelusta ei
ole välttämätöntä. Tehtävistä
suoriutuminen edellyttää normaalia terveydentilaa, koska
osa toiminnasta tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena.
Kurssilaisten tulee olla täysi-ikäisiä.
Lisätietoa antaa kurssin johtaja Timo Lukkarinen, timo.
lukkarinenxx@luukku.com,
p. 0405389648
Säteilyturvakeskus (STUK),
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) aloittivat
yhteistyössä vuonna 2018

hankkeen, jossa rekrytoidaan,koulutetaan ja varustetaan
vapaaehtoisista koostuva säteilymittausjoukkue. Joukkue
vahvistaa Suomen säteilymittausvalmiutta tilanteessa, jossa
tarvittaisiin runsaasti tietoa säteilystä ympäristössä turvallisuuden varmistamiseksi ja viranomaisten päätösten tueksi.
Säteilymittausjoukkueen
ensimmäinen
pilottikurssi
järjestettiin
16.–18.3.2018.
Joukkueen tehtävät soveltuvat
erityisen hyvin esimerkiksi
suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn

mittaamisen, radiokemian tai
suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille.
”Aikaisempi kokemus ei toki
ole välttämätöntä. Näihinkin
tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta”,
sanoo toimistopäällikkö Jukka
Sovijärvi STUKista.
Pilottikurssi jatkuu vielä
huhtikuussa. Säteilymittausjoukkueen
peruskoulutus
käynnistetään syksyllä 2018
pilottikurssin
kokemuksia
hyödyntäen.
Peruskoulutus
toteutetaan avoimina ei-sotilaallisina MPK:n kursseina
toiminnasta kiinnostuneille.

Osallistujista muodostetaan
vapaaehtoispohjalta toimiva
joukkue, jolla on osaaminen
säteilymittauksiin ja joka
voisi toimia viranomaisten
tukena säteilymittaustehtävissä. Säteilymittausjoukkueelle
hankitaan monipuolinen ja
moderni mittauskalusto.
Säteilyvaaratilanteessa STUK
ylläpitää säteilytilannekuvaa
ja antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia väestön
suojelutoimiksi. Suositukset
perustuvat muun muassa ympäristön säteilymittauksiin,
joita voivat viranomaisten tukena ja alaisuudessa tehdä tulevaisuudessa myös tehtäviin
koulutetut vapaaehtoiset.
Yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava myös
säteilyvaaratilanteessa
Vakavan säteilyvaaratilanteen
todennäköisyys
Suomessa
on pieni, mutta koska onnettomuuden vaikutukset saattaisivat laaja-alaisina ja pitkäkestoisina koskettaa koko
yhteiskuntaa, on niihin varauduttava. Vaaratilanteen voisi
aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella tai se voi
olla seurausta lainvastaisesta
teosta.
Yhteiskunnan varautumista
erilaisiin säteilyonnettomuuksiin ja häiriönsietokykyä
onnettomuustilanteissa kehitetään yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Syksyllä
2017 julkaistussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa
säteilyvaaratilanteiden estäminen ja niihin varautuminen
on yksi sisäisen turvallisuuden
strateginen tehtävä.
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Vuonna 2018 alueella noin 300 kurssia, 8200 osallistujaa ja 14 800 kurssivuorokautta - ja tänä vuonna pannaan vielä paremmaksi!

Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toimintavuosi 2019
on jo täydessä käynnissä
Etelä-Suomen maan- Kyberin taskutieto maatiloille
Lisäksi koulutusyhteispuolustuspiiri
kä- -opas.
työtä pelastusviranomaisten
sittää
alueellisesti kanssa on kehitetty, ja SäteiUudenmaan maakun- lyturvakeskuksen kanssa on
nan. Piiriin kuuluvat käynnistetty vapaaehtoisten
Helsingin, Tuusulan säteilymittausjoukkueiden
ja Porvoon koulutus- rekrytointi- ja koulutushanke
paikat. Raaseporin Etelä-Suomessa täysi tokoulutuspaikasta on hina päällä
luovuttu, mutta Syndalenissa jatketaan Vuoden 2018 aikana toteunoin 300 kurssia, joille
maakuntakomppa- tettiin
osallistui noin 8.200 henkilöä
nioiden koulutusta.
ja niistä kertyi noin 14.800
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on julkaissut vuosikatsauksen vuodesta 2018.
Katsauksesta selviää, että
25-vuotista taivaltaan juhlinut
MPK saavutti uuden ennätyksen koulutusvuorokausien
määrässä. Vuoden 2018 yli
2 000 koulutustapahtumasta
kertyi kaikkiaan 90 082 koulutusvuorokautta.
Koulutuslukujen lisäksi myös
koulutuksen sisältö ja laatu
ovat kehittyneet. Varautumisen koulutusohjelmiin liittyvä
kouluttajakoulutus ja Arjen
turvallisuus -koulutukset ovat
edistäneet kansalaisten valmiuksia ja turvallisuustaitoja.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa on jatkettu aselajikoulutusohjelmien
kehittämistä ja jalkauttamista.
Suosittu
kyberturvallisuuskoulutus on jatkanut kasvuaan:
vuonna 2018 järjestettiin
yhteensä 33 koulutustapahtumaa.
Kyberkoulutukseen
ja maatilojen varautumiskoulutukseen liittyen julkaistiin

koulutusvuorokautta. Kiitokset kaikille osallistuneille ja
myös piirin omalle väelle kuluneesta vuodesta!

Vuoden 2019 aikana toteutetaan noin 290 kurssia, joille on
suunniteltu osallistuvan noin
7.500 henkilöä ja niistä kertynee noin 14.000 koulutusvuorokautta.

Päälinjaukset
2019

vuodelle

* KAARTJR:n tilaama sodanajan joukkojen koulutus
* KAARTJR:n tilaaman
koulutuksen
onnistuminen
taataan
* Paikallispuolustusjoukkoja tuetaan rekrytoinnilla ja
SOTVA-koulutuksella
* Sotilaallista valmiutta
palveleva koulutus (SOTVA)
jatketaan
* Tukee joukkojen ja yksilöiden osaamisen kehittämistä
=> reserviläisten osaamispolku
* Ampumakoulutuksen
tukeminen/jatkaminen
* Syndaleniin, Lovii-

saan ja Upinniemeen ESMPP:n rata-ammuntoja
* Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
* VSS-kalliosuojakoulutus jatkuu
* Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) koulutus laajenee
* Säteilymittausjoukkueiden koulutus jatkuu
* NASTA 2019 ”Pihlaja
2019” -harjoitusta Santahaminassa tuetaan
* Aloitetaan maatilojen
varautumiskoulutus
* Liikuntakoulutuksen lisääminen
* lajeina mm. Military
Cross Training, suunnistus,
kuntotestaus
* Verkko-opetuksen kehittämistä jatketaan ja kehitetään PVMoodle-taitoja (valtakunnallinen vastuu)
Piirin keskeisin yhteistyökumppani on Kaartin jääkärirykmentti. Kaartin jääkärirykmentin tilaama koulutus
toteutetaan koko Uudenmaan
maakunnan alueella painopisteinä maakuntakomppaniat ja
taistelukouluyksikkö. Kyseinen koulutus on kohdennettu
Uudenmaan
aluetoimiston
sijoittamille
reserviläisille.
Reserviläiset voivat hakeutua
puolustusvoimien tilaamille
kursseille alueellamme maakuntakomppanioiden infotilaisuuksien kautta. Suoritetun
kurssin ja valintojen jälkeen
henkilöt sijoitetaan osaamistaan vastaaviin tehtäviin.
Vuonna 2019 infotilaisuuksia
järjestetään paikallisesti Helsingissä, Raaseporissa, Lohjalla, Tuusulassa ja Porvoossa/

Omaa reserviläisosaamista voi laajentaa MPK:n erilaisilla kurseila. ( KUVA: Tommy Koponen)

Loviisassa.
Kaikki koulutuspaikat tarjoavat sotilaallisia valmiuksia
palvelevaa koulutusta (SOTVA) sekä varautumisen ja
turvallisuuden kursseja (VARTU).
Sotilaallisia valmiuksia pal-

velevien kurssien erikoisosaamialueina ovat taistelu
rakennetulla alueella (TRA),
kyberturvallisuuteen ja informaatiosodankäyntiin liittyvät
kurssit, reserviläisjohtajakurssit sekä monipuoliset eri kohderyhmille suunnatut ase- ja

ampumakoulutustapahtumat.
Kurssitarjontaamme on lisätty
erilaisia lähitaistelukursseja
niiden suuren suosion johdosta.

Osaaville, motivoituneille ja hyväkuntoisille reserviläisille on käyttöä

”Dragan” maakuntakomppaniaan ei pääse kuka tahansa
Meripuolustuspiirin
Dragsvikin koulutuspaikalla tapahtuu
kaikenlaista
tänä
vuonna. Dragsvikin
maakuntakomppania rekrytoi voimakkaasti, koska on
osoittautunut, että
moni reserviläinen
haluaa oikeasti ja
monella tavalla kovaa harjoittelua.

MPK:n kurssikuvaukset ovat varsin erilaisia, mutta niin ovat kurssitkin. Dragsvikissa mainostetaan omaa kurssia näin: ”Tervetuloa Dragsvikiin

Komppaniaan pääsy ei ole selviytymiskurssille, oppimaan perinteisiä erätaitoja ja uusimpia selviytymistekniikoita valvotuissa, turvallisissa puitteissa. Kurssilla opit mm.
automaatio, vaan vaatimuk- tilapäismajoitteen rakentamisen, tulenteon, hankkimaan ravintoa ja vettä luonnosta, sekä navigoinnin perusteita. Kurssin läpäiseminen edellyttää
set ovat melko kovia. Vaa- fyysistä terveyttä sekä henkistä kanttia ja halua kestää janoa, nälkää ja epämukavia olosuhteita.” ( KUVA: Meripuolustuspiiri)
timukset ovat 2800 metriä
johtotähtenä ollut relevantti
Cooper-testissä, osallistumi- komppaniaan sitoutuneet ja selviytymiskursseille tai, jos
koulutus reserviläisille, josta
nen vähintään neljään viidestä sijoitetut ovat velvollisia vielä osaaminen riittää, selviyty- Kun Sode-auto ei
on hyötyä sekä Puolustusvoivuotuisesta VEH-harjoituk- muilla kursseilla kehittämään misharjoituksiin jossa taidot tulekaan …
mille, että reserviläiselle itselsesta, osallistuminen kerran omaa sijoitustaan vastaavan pannaan kovalle koetukselvuodessa järjestettävään Eng- tehtävän osaamista esimer- le. Mainittakoon, että noille Pitkän tauon jälkeen on VAR- leen.
tulossa
lannin merijalkaväen taiste- kiksi viesti, taisteluensiapu, kursseille on sijoitettuna myös TU-koulutukseen
lukuntotestiin ja sen lisäksi pioneeritoiminta, on ymmär- maakuntakomppanian tarkkai- myös Luonnonmuona- ja sie- Nykyinen taistelutapa
hyvän joukkuehengen osoit- rettävää että komppanian täyt- lijoita, jotka vetävät kaikista nikurssit, joista ensimmäinen hallittava
täminen on hidasta.
harjoituksiin osallistuvista po- täyttyi, ennen kuin se ehdittiin
taminen.
tentiaaliset uudet komppanian julkaista.
Jos
kuitenkin
yllämainitunVastaavanlaiselle Kun taannoin moni reserviläiJatkuvaa oman osaamitapainen toiminta kiinnostaa jäsenet sivuun rekrytointikes- koulutukselle on selkeästi ky- nen sai kirjeen josta ilmeni että
sen kehittämistä
on hyvä osallistua joko kaksi kusteluja varten jos potentiaa- syntää. Sotilaallisia valmiuk- sijoitusta ei enää ollut päätetsia palvelevilla kursseilla on tiin järjestää mahdollisuus itse
Kun edelliseen lisätään se, että kertaa vuodessa järjestettäville lia näyttää olevan.

vaikuttaa asiaan. Ajatus on
seuraavanlainen; Mikäli on
siirtynyt reserviinennen vuotta
2010 ovat jalkaväen perustaistelumenetelmät, kokoonpanot
ja taktiikka muuttuneet sen
verran radikaalisti, että päivitys on tarpeen.
Edellä mainituista syistä on
perustettu jalkaväen taistelutekniikan päivityskurssi 1-4,
jossa käydään nämä muutokset
läpi ja auditoidaan viimeisellä
kurssilla osaaminen. Kurssin
läpikäyneitä voidaan sijoittaa
maakuntakomppanioihin, mikäli kuntovaatimukset myös
täyttyvät. Samaa tulee olemaan tarjoilla myös taistelijan
pioneeritaidot 1-4 -kursseilla,
kunhan oppimateriaali on päivitetty.
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Pitkä ja mutkainen polku EU:n asedirektiivin
kansalliseen soveltamiseen
13.7.2017 voimaan
tulleen EU:n asedirektiivin kansallinen
soveltaminen
sai
päätöksensä
kun
aselain muutos hyväksyttiin eduskunnassa 19.3.2019.
Alun perin keväällä 2018
julkaistu huomattavan ongelmallinen Sisäministeriön esitys ampuma-aselaiksi oli tarkoitus saada äänestettäväksi
nopeassa tahdissa juhannusviikolle ja laki tulla voimaan
jo syyskuussa 2018. Kiirettä
perusteltiin
vaatimuksena
saada direktiivi laiksi määrä- ajassa. Esitys sai kuitenkin aikaiseksi merkittävissä
määrin kritiikkiä laajalta rintamalta ja SOTE- kiireiden
yms takia siitä tuli hallituksen esitys vasta 11.10.2018.
Vaikka direktiiviä käsiteltiin
toista vuotta 2015-2017 välisenä aikana eri EU:n instituutioissa ennen sen voimaantuloa, ei EU:n omien sääntöjen
mukaan direktiivistä tehty
vaikutusarviota
vedoten
asian kiireellisyyteen. Tämä
on yksi syitä joiden takia
Tsekin tasavalta haastoi EU:n
oikeuteen direktiivistä. Direktiivin lopullista muotoa
markkinoitiin
hallituksen
toimesta voittona, lopullisessa
ratkaisussa on mm. urheilu- ja
reserviläispoikkeukset itselataavien aseiden omistamiselle. Hallitus uutisoi että direktiivi tuodaan lainsäädäntöön
vain pakollisin osin ja sillä
ei tule olemaan merkittävää
haittaa ampumaharrastukselle Suomessa. Sisäministeriön
ensimmäinen esitys laiksi
julkaistiin keväällä 2018 ja se
sisälsi useita ongelmakohtia ja
kiristyksiä joita ei direktiivissä vaadita.

Puolustusvaliokunta piti
reservin puolta
Puolustusvaliokunnan lausunto 5.2.2018 oli maanpuolustustoiminnalle myönteinen:
“Valiokunta toteaa, että reservin ampumataitojen ylläpito
on Suomessa pitkälti omaeh-

Reserviläiskiväärien ns pitkistä eli 30 patruunan lippaista tuli ongelma; ne olisi korvattava lyhyillä eli 10 patruunan lippailla, jotka jo aikaisemmin ovat olleet harvinaisia ja hinnakkaita.

toisen
ampumaharjoittelun
varassa sekä sijoitettujen että
sijoittamattomien reserviläisten osalta, ja erilainen ampumatoiminta ja -harjoittelu on
laajamittaista Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä
eri maanpuolustusjärjestöissä.
Valiokunta pitää jatkotyössä
tärkeänä, että lain soveltamista koskevat asetukset ja muu
normitus takaavat reserviläisammunnan jatkamisen vähintään nykyisessä laajuudessa.”
PUVK piti myös erittäin ongelmallisena lain pykäliä lippaiden hallussapidon takautuvaksi kriminalisoimiseksi,
koska lippaita on yksityishenkilöiden hallussa paljon,
eikä niitä tällä hetkellä koske
lupa-, ilmoitus- eikä merkin-

tämenettely ja piti tärkeänä
että hallintovaliokunta mietinnössään arvio miten kysymys
on ratkaistavissa.

Perustuslakivaliokunta
haki kiistellyn 		
kompromissin
Perustuslakivaliokunta
kommentoi
lakiehdotusta
26.2.2019. EU:n asedirektiivi
vaatii 12 kuukauden jäsenyyttä yhdistyksessä, jotta lupa
voitaisiin myöntää ampuma-aseeseen ilman lipasrajoitusta. Perustuslakivaliokunta
pohti onko tämä ristiriidassa
perustuslain
yhdistymisvapauden kanssa ja tuli ilmeisesti tulokseen, että perustuslakia
voidaan rikkoa, kunhan sitä

Koulutus- ja harjoituskäytössä olevien starttiaseiden tilanne on mielenkiintoinen: aseen omistajan tulisi kyetä
osoittamaan, että ase on hankittu ennen sen muuttamista luvanvaraiseksi.

rikotaan vain vähän. Toisaalta
jos tämä olisi todettu yhdistymisvapauden vastaiseksi, olisi
mahdollisesti urheilupoikkeus
jäänyt kokonaan pois laista.
Omaisuudensuojaan tai taannehtivan kriminalisointiin ei
PEVK kokenut tarpeelliseksi
puuttua millään tavoin lausunnossaan. Lakiehdotuksen
perustelu oli, ettei näissä ole
ongelmaa koska voit joko
antaa tai myydä kielletyksi
määrätyn omaisuutesi jollekin jolla on siihen oikeus tai
vaihtoehtoisesti luovuttaa sen
korvauksetta valtiolle.

Hallintovaliokunta ei
esittänyt suuria muutoksia
Hallintovaliokunnan
antoi lausuntonsa 11.3.2019.
Suuria muutoksia ei esitetty, mm. 12. kesäkuuta 2017
jälkeen luvitetut itselataavat
aseet tulee edelleen uudelleen luvittaa kuuden kuukauden sisällä. Olisi toivonut
viranomaispäätöksen
yksipuolisen muuttamisen
kansalaiselle haitalliseksi
tulevan esille viimeistään
hallintovaliokunnassa, mutta tämä ei ainakaan lausunnossa näy.
A-kategorian eli Itselataava/
normaalikokoinen lipas yhdistelmän lupakäsittely oli
laissa esitetty Poliisihallitukselle, mutta sitä esitetään
muutettavaksi POHA tai sen
määräämä taho muotoon.
Valiokunta kiinnitti huomiota mm. Direktiivissä on
vaatimus kaikkien lupien

perumisesta jos henkilön hallusta löytyy lipas, jolle ei ole
lupaa. Huomattavaa kuitenkin
on, vaikka valiokunta korostaa että teon pitää olla tahallinen, ei tätä muutosta mainita
itse lakitekstissä.
HAVKn puheenjohtaja esitti
vastalauseen, esittäen muutosta niin että direktiivin
kansallinen liikkumavara käytetään mahdollisimman laajana, itselataavan ja normaalin
lippaan yhdistelmää ei siirretä
ERVA-luokkaan. Ennen lakia
hankittujen lippaiden omistamisen rangaistavuudesta luopumista ja että lupamenettelystä luovutaan C-kategorian
(”ilmoituksen varaiset aseet”,
esim. kertalaukeava haulikko) ja ne siirretään direktiivin
mukaisesti ilmoitusmenettelyn piiriin. Myös vastalause
ja muutosehdotus esitettiin
siten, että reserviläispoikkeus
vaihdettaisiin koskemaan vain
sijoitettuja reserviläisiä, eikä
sijoituskelpoisia.

”Täysistunto” hyväksyi
viime tingassa
Eduskunnan täysistunto käsitteli lakiehdotusta talvisodan
päättymisen muistopäivänä
13.3.2019. Aselain käsittelyyn
asti päästessä oli sali jo lähes
tyhjä. HAVKn vastalauseiden
lisäksi ei muita muutosehdotuksia tullut. Hallituspuolueiden edustajat kertoivat direktiivin ja lakiesityksen eteen
tehdystä työstään ja niiden
parannuksista
lähtökohtiin
nähden, puolustivat esitystä
parhaana kompromissinä di-

rektiivin nähden ja varoittivat
lain hylkäämisen johtavan
sen siirtymiseen seuraavalle,
mahdollisesti asevastaisemmalle eduskunnalle. Kompromissista voidaan kuitenkin
todeta, että monissa muissa
EU- maissa on tehty toteutuksia joissa mitään asetyyppiä
ei varsinaisesti kielletä kokonaan ja urheilupoikkeuksen
edellytys on ampumaseuraan
kuuluminen ja jäsenmaksun
maksaminen.
18.3.2019 käsiteltiin toisen
kerran lakiehdotusta täysistunnossa ja muutosehdotuksista äänestettiin 19.3.2019.
Kumpiakaan muutoksia ei
hyväksytty, joten lakiesitys
menee sellaisenaan presidentin allekirjoitettavaksi. Jos
presidentti allekirjoittaa lain,
niin se tulee voimaan samassa
yhteydessä kerrottavan siirtymä- ajan päätyttyä.

Miten tästä eteenpäin?
Nähtäväksi jää onko uudelleen
luvitettavien aseiden prosessi
ilmoitusluontoinen, vai mennäänkö täydellä ruljanssilla?Jos ei hae uutta lupaa niin
muuttuuko ase automaattisesti
B-luokkaiseksi (10 ptr lipasrajoitus kiväärissä)? Jos uudistettavaa lupaa ei myönnetä
entisellään, niin voitko hakea
sitä aseeseesi B-lupana? Normaalikokoisia lippaita käyttävien itselataavien lupakäsittely siirtyy Poliisihallitukseen,
noudattaako se lain vaatimuksia vai ottaako saman tapaisen
kannan kuin nyt muu- aseisiin? Miten Puolustusvoimat
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Firearms United Finland arvioi eri 				
aseenkäyttäjäryhmien tulevaisuutta
Lyhyt analyysi siitä,
mitä 19.3.2019 hyväksytty aselakiehdotus pitää sisällään
Firearms United- Finlandin
käsityksen
mukaan ja miten se
vaikuttaa eri harrastajiin. Tämä ei ole ehdoton tai lopullinen
totuus, vaan heijastelee nykyistä käsitystä tulevasta aselaista.
Metsästäjät:
Tulevaisuudessa metsästäjät eivät saa
metsästysperusteella puoliautomaattiaseita, joissa saa käyttää normaalikokoisia lippaita,
vaan heidän pitää radallakin
käyttää 10 patruunan lippaita.
Tämä on suurin muutos. Metsästystoiminnassa toki lippaan
kapasiteetti on muutenkin rajoitettu.

Ampumaurheilijat: Lyhyen
käsiaseen osalta ehdot säilyvät ennallaan. Pitkän aseen
kohdalla edellytetään tulevaisuudessa 12 kuukauden
harjoittelua ja seuraan kuulumista. SRA on kansainvälisesti tunnustettu urheilulaji,
samoin kuin IPSC joten urheilupoikkeuksella voidaan lain
mukaan myöntää hallussapitolupia A-tyypin aseisiin, tässä
kontekstissa puoliautomaattiaseisiin ja normaalikokoisiin
lippaisiin.
Reserviläiset: Maanpuolustus on nyt salonkikelpoinen
ja sosiaalisesti hyväksyttävä
syy hankkia ampuma-ase. Ja
vielä normaalikokoisilla lippailla. Ensimmäistä kertaa
pitkään aikaan on tapahtunut
myönteistä kehitystä merkittävällä osa-alueella ja olemme saaneet kokonaan uuden
luvanhakuperusteen. Käytännössä todennäköisesti aseen
hankkiminen reserviläisperusteella edellyttää osallistu-

mista MPK:n ammuntoihin,
ampumakokeen suorittamista
ja 12 kuukauden aktiivisuutta hakijan osalta. Poliisi tekee normaalit tarkastukset
lupaprosessin yhteydessä ja
samalla varmistaa Puolustusvoimilta, että hakija on sijoituskelpoinen. Sijoitusta ei siis
edellytetä, mutta henkilö pitää
voida sijoittaa tarvittaessa johonkin, eli käytännössä vähintään intti suoritettuna kunnialla loppuun. Aika näyttää
kuinka prosessi lopulta toimii
käytännössä. Ehdotus siistiytyi merkittävästi alkuperäistä
toimivampaan suuntaan eduskunnassa.
Ampumaseurat ja Reserviläisyhdistykset: Ehdotus,
jonka mukaan vain MPK saisi
tulevaisuudessa lupia normaalikapasiteettisiin puoliautomaattiaseisiin saatiin torpattua ja ns ”koulutuspoikkeus”
saatiin sisällytettyä tekstiin.
Se tarkoittaa että esimerkiksi
urheiluseurat ja yhdistykset

voivat hankkia tulevaisuudessakin koulutuskäyttöön aseita
kuten aiemminkin. Näin on
mahdollistettu uusien harrastajien tuleminen ammunnan
lajien pariin, joissa edellytetään asetyyppiä jonka hankkiminen edellyttää tiettyä
”koeaikaa”. Tämä oli merkittävä parannus alkuperäiseen
tekstiin, sillä jos uusia harrastajia ei tule, lajit kuihtuvat.
Myös uuden ampujat pystyvät
ampumaan esimerkiksi SRA:ta normaalikokoisilla lippailla seurojen harjoituksissa ns
”valvottuna käyttönä”.
Kaikki:
Vanhat
ennen
12.6.2017 luvitetut aseet
noudattavat samoja lupaehtoja kuin ennenkin eli niissä
saa käyttää normaalikokoisia
lippaita. 12.6.2017 jälkeen
myönnetyt puoliautomaattiaseet tulee luvittaa uudelleen
(veloituksetta). Näiden aseiden osalta harrastajan tulee
todistaa harrastuneisuutensa
5 vuoden välein. Eli tilanne

on samanlainen kuin lyhyiden käsiaseiden kohdalla. Jos
olet ostanut 12.6.2017 jälkeen
puoliautomaatin ja olet metsästäjä, se voi tarkoittaa että
voit joutua luopumaan normaalikokoisista lippaista. Jos
olet ostanut 12.6.2017 jälkeen
puoliautomaatin ja olet ampumaurheilija ja 12 kuukauden
harrastuneisuus ei tule täyteen, voit joutua käyttämään
vajaita lippaita kunnes 12 kuukautta tulee täyteen.
Jos sinun hallustasi tavataan
lipas, joka sopii kivääriin ja on
yli 10 patruunaa tai pistooliin
ja on yli 20 patruunaa, eikä
sinulla ole lupaa sellaisen hallussapitoon tullaan aselupasi
peruuttamaan.
Lähde:
Firearms United Finland

Ns reserviläiskiväärien, eli
lippaallista kertatulta ampuvien
7,62 x 39 mm patruunaa ampuvien aseiden kohtalosta käytiin
kovin vääntö. Asekammoiset
käyttivät asetyypistä jopa nimitystä “konekivääri”.

käsittelevät ja puoltavat reserviläispoikkeusta aseluvan
hakuun vai puoltavatko sitä
kenellekään? Toimiiko ennen
1946 valmistus aloitettujen
lippaiden lain piiristä sulkeminen käytännössä? Miten toimitaan esim. pistoolin tukkien
tai
karbiini-muutossarjojen
kanssa? Sisäministeriön edustajien vastaus kysymyksiin
lain käsittelyvaiheessa on valitettavan usein ollut ’Tämä selvitetään esitutkinnassa’. Laki
siis jättää paljon ratkaistavaksi asetuksella tai viranomaisohjeilla. Vaikuttamaan tulee
myös samaan aikaan muutettavana oleva laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
EU ei saanut mitä halusi eli
täyskieltoa useimmille aseille
ja todennäköisesti jatkaa asian
ajamista, suunnitteilla on jo
mm. aiempaa laajempi lyijyn
käyttökieltoa
patruunoissa
ajava direktiivi. Lisäksi jos
Tsekin meneillä oleva valitus
kaataa ampuma-asedirektiivin oikeudessa, alkanee koko
rumba taas alusta. Taannehtiva lainsäädäntö ja jälkikäteen
kriminalisoidun yksityisomaisuuden luovutus korvauksetta
valtiolle ei myöskään kuulostane kovin lupaavalta ennakkopäätökseltä
tulevaisuutta
ajatellen.

EU Asedirektiivi - tilanne EU:n alueella eri maissa
Itävalta: Toteutus valmis. Enemmän AR-15 tyylisiä aseita sallittiin. Ennen vain muutamaa hyväksyttyä TT3-kivääriä sai myydä, nyt rajoitukset poistuivat.
Belgia:
Ehdotus julkaistu, siinä on joitain ongelmakohtia.
Tsekki:
Toteutus jäissä kunnes asedirektiivistä on käyty oikeutta.
Suomi:
Ei vielä toteutettu.
Ranska: Toteutettu ja rajoittava.
Saksa:
Luonnos on pöydällä ja erittäin rajoittava.
Kreikka: Yli 20 patruunan lippaat kielletään.
Irlanti:
Ei toteutettu.
Italia:
ei rajoituksia, muu- aseet sallittiin.
Malta:
ei rajoituksia, muu- aseet sallittiin.
Puola:
Toteutus jäissä kunnes asedirektiivistä on käyty oikeutta.
Slovakia: Ehdotusta sorvataan hitaasti, jos vaikka direktiivi kaatuisi oikeudessa.

Espanja: Huono ehdotus alunperin. Mielenosoituksia. Lakiehdotus vedetty takaisin
4.3.2019 ja neuvottelut alkavat uudelleen
Ruotsi:
Yrittää kieltää dynaamiset lajit (ampuminen liikkeestä), jotta ei tarvitsi myöntää
lupia toiminnallisiin lajiin, vaikka EU ei kieltänytkään niitä.
Lähde : Firearms United Finland
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Suomalaisella asevelvollisuudella on ollut ja on myös seuraavat sata vuotta tärkeä tehtävä. Nykyjärjestelmä tuottaa Suomelle riittävät sodan ajan joukot
ja on myös kustannustehokas. Toimivaa ei kannata rikkoa, mutta kehittää sitä voidaan monellakin tapaa.

Suomalainen asevelvollisuus – puolustuksemme perusta 100 vuotta
”Itsenäisen
Suomen
väliaikainen
asevelvollisuuslaki
annettiin 100 vuotta
sitten 8.2.1919. Sotilasliittoihin kuulumattomana valtiona
varaudumme puolustamaan
aluettamme itsenäisesti.
Asevelvollisuudella
koulutamme riittävät sodan ajan joukot ja tarvittaessa
puolustamme koko
maata.”, kirjoittaa
Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas.
Meitä suomalaisia on vain
noin 5,5 miljoonaa. Se on
noin 0,07 % maailman väestöstä. Maailmassa on yli 50
kaupunkia, joissa on enemmän asukkaita kuin meillä
koko Suomessa. Sotilasliittoihin kuulumattomana valtiona varaudumme puolustamaan aluettamme itsenäisesti.
Puolustamme isänmaatamme
Hangosta Utsjoelle ja Ilomantsista Vaasaan. Vuonna 2015
lähetimme ns. reserviläiskirjeen noin 970 000 asevelvollisellemme. Tuohon lukuun
ei moni maa kykene. Moni
maa ei myöskään pysty kymmenkertaistamaan rauhan ajan
vahvuuttaan sodan ajan vah-

vollisen
tehtäviin.

maanpuolustuksen

Asevelvollisuus
vaikuttaa
monin tavoin ympäröivään
yhteiskuntaan. Kokonaisturvallisuus, virka-apu, vaikutus
kansanterveyteen ja yhteisöllisyys – muutamia mainitakseni.
Yksilö hyötyy myös. Palveluksessa saatavat tiedot ja taidot,
ajokortit ja ystävyyssuhteet
säilyvät toivottavasti läpi elämän.
Kutsuntojen
laajentaminen
myös naisia koskevaksi vaatii lakimuutoksia. Toki se on
myös resurssikysymys monella tapaa. On syytä erottaa
kutsunta ja maanpuolustustietoisuuden jakamisen tilaisuus.
Kutsunnoissa määrätään palveluskelpoisuusluokka, palveluksen aloittamispaikka ja
-ajankohta. Kutsuntatilaisuus
ei siis ole vain maanpuolustuksen tiedotustilaisuus.

vuuteen muutamassa päivässä. Me kykenemme. Pienestä
väkimäärästämme ja laajasta
maa-alueestamme huolimatta
olemme onnistuneet ylläpitämään ja turvaamaan rauhalliset olot maassamme.
Asevelvollisuus on herättänyt
tunteita, puolesta ja vastaan,
jo heti sen tultua itsenäisen
Suomen puolustusratkaisuk-

si 8.2.1919. Asevelvollisuus
on siten ollut jo 100 vuoden
ajan puolustuksemme perusta.
Ydin on yhä sama ja ajankohtainen. Tämä toimiva perusta
toivottavasti säilyy samantyyppisenä tulevaisuudessakin. Vuosien varrella koulutusta ja käytäntöjä on kehitetty
mahdollistamalla myös naisten vapaaehtoinen asepalvelus.
Kulloiseenkin turvallisuusti-

lanteeseen on vastattu säätämällä lakeja ja toimivaltuuksia
sekä perustamalla valmiusyksiköt Maavoimiin. Asevelvollisuuden kautta pystymme
kouluttamaan riittävät sodan
ajan joukot ja tarvittaessa puolustamaan koko maata. Kutsumme malliamme Suomalaiseksi asevelvollisuudeksi.
Puolustusvoimissa on käyn-

nissä Koulutus 2020 -ohjelma,
jolla vastaamme entistä paremmin 2000-luvulla syntyneiden asevelvollisten odotuksiin. Tehostamme koulutusta
ja koulutusmenetelmiä, jotta
mahdollisimman moni varusmiespalveluksen
suorittava
pääsee tehtävään, jossa voi
hyödyntää omaa osaamistaan.
Sama koskee reserviläisiä.
Tarvitsemme jokaisen asevel-

Suomalaisella asevelvollisuudella on ollut ja on myös seuraavat sata vuotta tärkeä tehtävä. Nykyjärjestelmä tuottaa
Suomelle riittävät sodan ajan
joukot ja on myös kustannustehokas. Toimivaa ei kannata
rikkoa, mutta kehittää sitä voidaan monellakin tapaa.
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Varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys 				
esimiehiin on korkealla tasolla
Varusmiesten maanpuolustustahto
ja
tyytyväisyys
esimiehiin on korkealla tasolla, ilmenee
syys- ja joulukuussa
2018 kotiutuneiden
varusmiesten loppukyselystä. Puolustusvoimat kehittää jatkuvasti toimintansa
palautekyselytulosten perusteella.
Kotiutuneiden varusmiesten
maanpuolustustahto on korkealla tasolla (nyt jo 4,2 - skaala 1-5). Keskeyttämiskyselyn
perusteella myös palveluksensa keskeyttäneiden maanpuolustustahto on hyvällä tasolla
(3,7). Parhaimman arvosanan
varusmiesten loppukyselyssä
saa ”Arvio kantahenkilökunnasta” (4,3).
Varusmiesten alkukyselyn perusteella lähes kolme neljästä
ilmoittaa aloittavansa palveluksen positiivisin ennakko-odotuksin. Vain alle 10 %
on eri mieltä, loput siltä väliltä. Positiivisten ennakko-odotusten ohella alokkaiden halu
suoriutua palveluksesta hyvin
on vahva. Palveluksen päät-

kokonaisvaltaisempaa
toimintakykyohjelmaa. Vuoden
2019 aikana kokeillaan sekä
uusimuotoista liikuntakoulutusta (”Taistelijan keho”) että
psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koulutusta, joka kulkee nimellä ”Taistelijan mieli”.

tyessä varusmiehillä on paljon
myönteisiä kokemuksia palveluksesta ja tyytyväisyys ”armeija-aikaan” kokonaisuudessaan on korkealla tasolla (4,2).
Varusmieskoulutusta arvioidaan ja koulutusta kehitetään
Koulutus 2020-ohjelmassa
Palautekyselyt analysoidaan
kaikilla johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön.
Pitkällä aikavälillä erityisesti
kouluttajien ja varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttaja-

koulutukseen on panostettu,
mikä näkyy palautekyselyissä
esimiesten arvostuksen nousuna. Johtajakoulutusta on
edelleen kehitetty Puolustusvoimissa ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön keväällä 2019.
Puolustusvoimissa on käynnissä laaja koulutustoimialan
kehittämisohjelma ”Koulutus
2020”. Osana Koulutus 2020
-uudistusta puolustusvoimissa muun muassa rakennetaan

Uudistuksen ydinajatuksena
on integroida toimintakykykoulutus osaksi kaikkea sotilaskoulutusta. Ilman toimintakykyä osaaminen ei johda
haluttuun
lopputulokseen,
etenkään kuormittavissa tilanteissa. Myös ryhmäkiinteyttä
pyritään kehittämään suunnitelmallisesti ja nousujohteisesti, alkaen palveluksen
aloittamispäivän tupien ryhmäytymisestä päätyen sodan
ajan joukon muodostamiseen
ja sen ryhmätoimintataitojen
ja ryhmäkiinteyden kehittämiseen joukkokoulutuskaudella,
poikkeusolojen tehtäviin tähtäävässä koulutuksessa ja harjoituksissa.
Lisäksi kehitetään varusmiesten valintajärjestelmää,
oppimisympäristöjä ja ennakkoviestintää. Tämän lisäksi
tuotteistetaan koulutus kurssimuotoiseksi.

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki 1.
maaliskuuta päättyneessä haussa 1265 naista.
Hakijoiden määrä säilyi edellisvuosien tapaan erittäin hyvällä tasolla. Vuonna 2018
hakijoita oli ennätysmäärä, yli
1 500 naista. Tämän vuoden
tulos on naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen historian toiseksi paras.

vuoden tammi- ja heinäkuun
saapumiseriin. Suurin osa
aloittaa palveluksensa vuonna
2020.
Reserviin on koulutettu vuodesta 1995 lähtien yhteensä yli
8 600 naista. Viime vuosina
noin 65–70 prosenttia heistä
on saanut johtajakoulutuksen.
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen seuraava hakuaika
päättyy 1.3.2020.

Eniten hakijoita oli Porin prikaatiin, jonne haki tänä vuonna 307 naista. Viime vuonna
hakijoita oli 343. Seuraavaksi
eniten hakijoita oli Kainuun
prikaatiin 178 (233), Kaartin
jääkärirykmenttiin 165 (186)
ja Panssariprikaatiin 128
(151).
Alueellisesti hakijoita oli eniten Uudellamaalla 320 (392)
ja Lounais-Suomessa 181
(173).
Valintatilaisuudet huhtikuussa
Aluetoimistoissa
pidetään
huhtikuun aikana valintatilaisuudet vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneille naisille,
ja heidät määrätään palvelukseen kuluvan vuoden heinäkuun ja seuraavien kolmen

Virtuaalisotilaskoti on avattu!
Tervetuloa virtuaalikierrokselle sotilaskotiin.
Virtuaalisotilaskoti on nyt
avattu ja löytyy osoitteesta
http://virtuaalisotilaskoti.sotilaskotiliitto.fi/
Virtuaalikierrokselle on tutustuttavaksi valittu vuoden
1941 ja vuoden 2018 sotilaskodit.
Sotavahinkosäätiö on tukenut rahallisesti tätä projektia
ja se on toteutettu yhteistyössä AMK Metropolian kanssa.
Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin, vuodesta 1918
yhtäjaksoisesti toiminut, vapaaehtoisuuteen perustuva
maanpuolustusjärjestö.
Sotilaskotityötä tehdään 37
yhdistyksen ja noin 5000 jäsenen voimin varuskunnissa,
leirisotilaskodeissa, maastossa, rajoilla ja rannikoilla huimat 200.000 tuntia vuodessa
suomalaisen
varusmiehen
hyväksi!

Sotilaskotitoiminta
numeroina ( 2017)
Jäsenet:
4848 henkilöä
Toimenhaltijat:
184 henkilöä
Yhdistykset:
37 sotilaskotiyhdistystä
Toimipisteet:
Sotilaskodit 30 kpl

Ammattikorkeakoulu Metropolian ja Sotilaskotiliiton yhteisessä nettihankkeessa esitellään sota-ajan “sotapesä” sekä nykyaikainen
sotilaskoti, jolla on jopa liikkuvaa kalustoa. ( KUVA: Kuvakaappaus virtuaalisotilaskodin nettisivuilta).

Ja mitäpä olisi sotilaskoti ilman osaavia ja vapaaehtoisia vihreitä sisaria ...

Muut toimipisteet 18
Leirisotilaskodit 10 kpl
Leipomot 20 kpl
Myyntiautot 26 kpl
Muut ajoneuvot 15 kpl
Kirjastot/lukupisteet 16 kpl
Jäsenten työtunnit
187 864 h, joita on kertynyt harrastustoiminnassa ja päivystyksissä eri toimipisteissä.
Lahjoitukset (euroa):
Yhdistysten varusmiehille käyttämät varat
661 384 euroa
Pääesikunnan kautta 102 699 euroa
Sotilaskotiliiton lahjoitukset (stipendit) 9 800
euroa
Yhteensä 764 083 euroa
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HANGON RINTAMAMUSEO KERTOO
SODASTA KOULULAISILLE

Museota on vaikea olla huomaamatta, sillä sen edustalla seisoo järeä kanuuna. ( KUVA: Antti Kauranne)

Pääkaupunkiseudun
lähistöllä on useita
sotiin liittyviä kohteita. Sodan jäljet johtavat mm. Porkkalasta
Hankoon.
Hangon
Rintamamuseo
on
aloitteellisuuden voimannäyttö.

Tykkihallissa on esillä yli 10 sodanaikaista tykkiä. Kuva: Päivi Hämäläinen

Näyttelyn lisäksi voi kävellä ”Sotapolkua”, joka ylittää vanhaa rajaa ja
jonka varrella näkee paljon jälkiä sodasta. Polku on noin 1 km pitkä
ja kanttiinista saa lainata infovihon mukaan kävelylle. Kuva Martina
Lindberg

Hangon Rintamamuseo sijaitsee Tammisaaren ja Hangon
puolessa välissä Lappohjassa,
missä Suomen raja kulki vuosina 1940-1941. Koko Hankoniemi jouduttiin vuokraamaan
Neuvostoliitolle
Talvisodan
jälkeen. Vuokra-aika oli 30
vuotta, mutta Neuvostoliitto
lähti Hangosta jo joulukuussa
1941. Tästä puolentoista vuoden vuokra-ajasta kertoo Rintamamuseon uusittu perusnäyttely ”Hanko vieraissa käsissä”.
Toiminnanjohtaja Martina Lindberg kertoo, kuinka Hangon
rintamamuseo syntyi veteraanien aktiivisuudella.

Stig Häggström museotoiminnan voimahahmo

Toiminnanjohtaja Martina Lindberg Irma-bunkkerin edustalla. Irma-bunkkeri on kunnostettu ja se on autenttisessa kunnossa ja antaa konkreettisen
kuvan sodasta.
Kuva: Magnus Lindberg

Muutama kilometri Lappohjasta Tammisaareen päin rakennettiin sodan
aikana puolustuslinja. Tämä Harparskogin linja oli tärkeä osa Suomen
puolustusta. Panssarieste koostuu noin 12 000 kivestä ja se kulkee
koko Hankoniemen halki. Yksi kivi painaa noin 4 tonnia, eli työmäärä
on ollut aivan huikea! Panssarieste näkyy Hangontielle!Kuva: Magnus
Lindberg

Hangon Rintamamuseo aloitti
toimintansa vuonna 1981, kun
sotaveteraanit Läntiseltä Uudeltamaalta rakensivat kopion
sodanaikaisesta korsusta, Den
Gyllene Freden. Alussa veteraanit olivat itse paikalle ja kertoivat kävijöille sodan tapahtumista. Toimintaan tuli mukaan
veteraani Stig Häggström, seutukaavajohtaja Karjaalta ja hänen aloitteestaan rakennettiin
pieni näyttely ja kanttiini. Hangon Rintamamuseo avattiin kesällä 1987. Häggström oli Karjaan Sotaveteraaniyhdistyksen

puheenjohtaja ja hän vastasi
pitkälti museon toiminnasta.
Hänen aloitteestaan museoon
tehtiin useita laajennuksia,
viimeksi vuonna 1999, jolloin
erillinen tykkihalli pystytettiin.
Häggströmin kuoleman jälkeen
museon kehitys pysähtyi. Jotta
toiminta voisi jatkua ja kehittyä
vastaisuudessa piti peruskorjata olemassa olevat rakennukset, rakentaa uusi palvelusiipi
tukemaan toimintaa sekä uusia
toiminnan konsepti.

Länsi-Uudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys
perustettiin
Karjaan Sotaveteraaneilla ei
ollut tarvittavia resursseja ja
he päättivät myydä museon
irtaimiston uudelle Länsi-Uudenmaan Sotahistorialliselle
Yhdistykselle.
Yhdistyksen
perustivat Tammisaaren, Karjaan, Snappertunan ja Hangon
sotaveteraaniyhdistykset vuonna 2015. Vuoden 2016-2017 aikana yhdistys kunnosti vanhan
museorakennuksen,
rakensi
uuden palvelusiiven toiminnan
tukemiseksi, loi uuden perusnäyttelyn ”Hanko vieraissa käsissä”. Myös ns. Sotapolku ja
Irma-bunkkeri Harparskogissa
kunnostettiin. Uusittu museo
avattiin yleisölle 4.6.2017.
Vuosien 2017-18 aikana museossa oli noin 8 000- 10 000
kävijää. Palaute on ollut erittäin positiivista ja innoittaa
jatkamaan museon kehittämistä. Lokakuussa 2017 Hangon
Rintamamuseo
vastaanotti
Tammenlehvän perinneliiton
Veteraaniperinteen
vaalijakilven nro 20. Kilpi annetaan
tahoille, jotka aktiivisesti ovat
edistäneet veteraaniperinteiden
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Kunnostusprojektista
lyhyesti
Puolessatoista vuodessa toteutettiin museon kunnostus.
Kunnostuksen kokonaisbudjetti oli noin 800 000 € ja
mahdollisti tiukassa aikataulussa pysymisen. Rahoituksen
keskeiset osapuolet:
EU / Leader -rahaa, Pomovästin kautta
Svenska Kulturfonden ja Bergsrådinnan Sophie von Julins
stiftelse
Pienempiä apurahoja, pääsylipputuloja, myyntituloja,
jäsenmaksuja, vapaaehtoisia
avustuksia
Ekenäs Rotaryklubb otti projektimme sydänasiakseen ja
keräsivät jäsentensä ja heidän kontaktien kautta rahaa,
materiaalia ja työpanostuksia
yhteensä 230 000 €:n edestä! Etenkin tämä Rotary-kerhon tuki on selvä viesti siitä,
kuinka tärkeänä Hangon Rintamamuseo ja sen historia on
lähiseudulle.

säilyttämistä.

Koululaiset tärkeä
kohderyhmä
Keskeisimpänä kohderyhmänä ovat nuoret sukupolvet,
koululaiset. Näyttelyn ja museoalueen avulla yhdistys haluaa välittää tietoa siitä, mitä
Hangon rintamalla tapahtui
sekä niiden merkityksestä
Nyky-Suomelle. Kaikki kouluryhmät pääsevät ilmaiseksi
museolle ja niin myös lapset
alle 16 v, Lindberg kertoo.
Keväällä 2018 aloitettiin projekti, jonka mukaan Hangon
Rintamamuseo kutsuu kaikki
koululaiset ilmaiselle vierailulle. Ohjelmaan sisältyy
opastettu näyttelyyn tutustuminen oppaan johdolla, Sotapolkuun tutustuminen sekä
erilaisia tehtäviä, joita voi suorittaa sekä museovierailun yhteydessä että vierailun jälkeen.
Keskeisenä teemana on sota
lapsen näkökulmasta. Oppilaat
saavat mm. miettiä, miltä tuntui lähteä vieraaseen maahan
sotalapsena täyttämällä oman
autenttisen sotalapsilomakkeen, jonka he saavat ripustaa
kaulaansa.
”Tarjoamme sekä kirjallisia
että suullisia tehtäviä. Annamme opettajille mukaan myös
vinkkejä siitä, miten aihetta
voi käsitellä vierailun jälkeen.
Ohjelma on räätälöity oppilaiden iän mukaan. Tähän mennessä muutamat kouluryhmät
ovat käyneet museolla ja palaute on ollut erittäin positiivinen. Uudessa palvelusiivessä
on n. 50 henkilön kokoustila,
jossa voi järjestää kokouksia,
luentoja tai vaikkapa juhlia.

Museon kanttiinissa, löytyy
aina jotain hyvää nautittavaksi kahvin kanssa. Tilauksesta
järjestämme myös tarjoilua
ryhmille”, Martina Lindberg
kertoo.
”Kesäksi 2019 rakennamme
muutaman pienen erikoisnäyttelyn. Ne tulevat sekä itse perusnäyttelyn yhteyteen että ns.
tykkihalliin. Myös ulkoaluetta
ehostetaan. Talouden turvaamiseksi tavoitellaan muutamassa vuodessa kävijämäärien
kasvua. Tämä edellyttää suuria
panostuksia markkinoinnissa
sekä toiminnan kehittämistä.
Itse näyttelyn lisäksi järjestetään museolla paljon erilaisia
tapahtumia.”
Toivomme, että reserviläisyhdistykset ottaisivat hankkeekseen omien paikkakuntiensa
koululaisten aktivoinnin museossa käymiseen!

HAASTATTELU JA
TEKSTI:
PEKKA
LEHTONEN,
MARTINA LINDBERG

Museossa on näyttely ”Hanko vieraissa käsissä”. Kuva: Magnus Lindberg

Hangon Rintamamuseo on avoinna vuonna 2019:
6.4. – 26.5. lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-17
1.6. – 1.9. päivittäin klo 11-18
7.9. – 15.12. lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-17
Muut ajat sopimuksen mukaan
Irma-bunkkeri on avoinna:
1.6. – 1.9. lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16
Muut ajat sopimuksen mukaan
Museossa kokoustila ja kahvio.
Pääsyliput:
Liput museoon tai bunkkeriin:
8 euroa
5 euroa opiskelijat ja eläkeläiset
Yhteislippu molempiin:
14 euroa
8 euroa opiskelijat ja eläkeläiset
Ilmainen sisäänpääsy sotaveteraaneille ja -leskille, varusmiehille ja alle 16 vuotiaille lapsille.
Aikuinen, joka tulee museoon lapsen seurassa, pääsee museoon 5 €:lla (tai yhteislippu 8
€).
Lisätietoja:
0447001941 /info@rintamamuseo.fi
www.rintamamuseo.fi
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KAiKKonen.
Uskottava maanpuolustus on Suomen
henkivakuutus. Valitse isänmaallinen ja
maanpuolustusta arvostava ehdokas.

Antti Kaikkonen
• Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen
• Reservin kapteeni

www.anttikaikkonen.fi

Uusimaa

SAMIRYYNÄNEN

Maksaja: Antti Kaikkosen tukiryhmä

ei huono.

”

Maksaja: Tukiryhmä Mikaela2019
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Vahva ja uskottava
puolustus vaatii
tekoja. Minulla on
luja usko vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

UUSIMAA

Sinun asialla
www.samiryynanen.fi

299
Uusimaa

275
mikaelaNYLANDER
kansanedustaja

mikaela.nylander@eduskunta.fi • 050 511 3029 • www.nylandermikaela.fi

Eero Lehti
Kansanedustaja

Tule mukaan rakentamaan
tulevaisuuden Suomea.

Kannustetaan Eero
uudelleen eduskuntaan!
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Muistathan hankkia Reserviläisten ampumaturvavakuutuksen
Laskut lähtivät tänä
vuonna
liikkeelle
hieman tavanomaista
myöhemmin,
perjantaina 22. helmikuuta.
Seuraava turvakausi on
1.3.2019 – 29.2.2020.
Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton,
Suomen
Rauhanturvaajaliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja
Maanpuolustusnaisten liiton

jäsenille. Ampumaturva antaa
osallistumisoikeuden
Reserviläisliiton,
Suomen
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton
liittotason kilpailu- ja muihin
tapahtumiin, joissa ammunta
on keskeisessä roolissa sekä
kilpailuihin, joissa edellytetään
Ampumaurheiluliiton
kilpailu- tai harrastelisenssin
voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden
osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen
kanssa yhteisiin tilaisuuksiin
tai tapahtumiin, joissa vaadi-

taan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.
Ampumaturva sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen
sekä kattaa myös ampumatoimintaan liittyvät matkat.
Turvan vakuutuksista vastaa
liiton perinteinen yhteistyökumppani OP-Vakuutus.
Ampumaturva astuu voimaan
maksupäivänä kello 24.00,
mikäli turvakausi on jo alkanut. Lisäksi voimassaolon
edellytyksenä on, että myös
jäsenmaksu on maksettu.
Noin kuukautta maksun jälkeen turvanhaltijalle lähe-

tetään muovinen turvakortti
voimassaolon
todistamista
varten. Lisäksi käytössä on
mobiilikortti, jonka voi asentaa kännykkään. Tieto mahdollisuudesta ja ohjeet asentamiseen tulevat tekstiviestillä.
Mobiilikortti toimii vain älypuhelimissa.
Ampumaturvan voit hakea
eAsioinnin kautta täältä taikka ottamalla yhteyttä Reserviläisliiton toimistoon, puh.
(09) 4056 2040) tai s-posti
toimisto@reservilaisliitto.fi.

Ampumaturva astuu voimaan maksupäivänä kello 24.00, mikäli turvakausi on jo alkanut. Lisäksi voimassaolon edellytyksenä on, että myös
jäsenmaksu on maksettu.
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Kari Tolvanen
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Kimmo Oila
Poikas
valveil’
on!

55
TURVALLI
SUUS

KÄRKI

159

Maksaa ehdokas.

Niilo

Everstiluutnantti evp.
Kriisinhallintaveteraani
Valtuustoryhmän pj.

www.KÄRKIEHDOKAS.fi

DI, asianajaja, reservin majuri
Ehdolla eduskuntaan 14.4
Kokoomus

Uusimaa
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Suomalainen huoltovarmuus
Huoltovarmuudella
tarkoitetaan
kykyä
sellaisten yhteiskunnan
taloudellisten
perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka
ovat välttämättömiä
väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja
turvallisuuden sekä
maanpuolustuksen
materiaalisten edellytysten turvaamiseksi
vakavissa häiriöissä
ja poikkeusoloissa.
Tämän päivän huoltovarmuus perustuu toimiviin markkinoihin ja
kilpailukyiseen talouteen. Nämä
saattavat kuitenkin häiriintyä eri
syistä eivätkä kykene tällöin ylläpitämään yhteiskunnan taloudellisia
ja teknisiä perustoimintoja. Tämän
vuoksi erilaisilla toimenpiteillä varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja myös
häiriötilanteissa.
Tavoitteeseen
päästään turvaamalla yhteiskunnan
elintärkeät toiminnot sekä varmistamalla välttämättömät tuotanto- ja
palvelujärjestelmät.

Huoltovarmuuden
uhkatekijöitä

Länsimaisen yhteiskunnan toimivuus nojaa pitkälti toimivan teknologian varaan. Kenties nopeimmin
sen toimivuuteen ja sitä kautta kansalaisten päivittäisiin elinmahdollisuuksiin vaikuttavat yhteiskunnan
kriittisten järjestelmien – sähkönjakeluverkon ja tietoliikenneverkon
– toimintakyvyn häiriintyminen.
Luonnonilmiöistä johtuvat sähkönjakeluverkon lyhytaikaiset häiriöt
ovat meille kaikille tuttuja. Pitkäaikaiset häiriöt vaikuttavat nopeasti koko yhteiskuntaan. Maailman
talous on globaalisti verkottunut,
jossa häiriöt vaikuttavat nopeasti
maailmanlaajuisesti. Vakavan uhkan huoltovarmuudelle aiheuttaa tilanne, jossa kyky hankkia tai tuottaa
huoltovarmuuden kannalta kriittisiä
tavaroita ja palveluita on vaikeutunut.
Lähialueemme turvallisuustilanne
vaikuttaa niin ikään huoltovarmuuteemme oleellisesti. Kauppamerenkulun estyminen tai vaikeutuminen
saattaa estää merkittävän osan
– pahimmillaan 80% - ulkomaan
tuonnistamme. Vaikka siviiliviranomaisten ja elinkeinoelämän varautumissuunnittelu tähtääkin selviytymiseen normaaliajan häiriötilanteis-

Huoltovarmuus HVO: organisaatiokaavio

ta, turvallisuuspoliittiset uhkatekijät
ovat kuitenkin otettava huomioon.

Huoltovarmuuden
tavoitteet

Huoltovarmuuden tavoitteista päättää valtioneuvosto noin viiden vuoden välein päivitettävällä päätöksellä. Viimeinen päätös on vuodelta
2013. Sen mukaan yhteiskunnan
toimintakyvyn kannalta tärkeään
infrastruktuuriin kuuluvat

Yhteiskunnan elintärkeät 			
toiminnot
* kansainvälinen ja EU-toiminta
* puolustuskyky
* sisäinen turvallisuus
* talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus

- energian tuotanto, siirto- ja jakeluverkot

* väestön toimintakyky ja palvelut

- tieto- ja viestintäjärjestelmät, -verkot ja -palvelut

* henkinen kriisinkestävyys

- finanssialan palvelut
- liikenne ja logistiikka
- vesihuolto
- infrastruktuurin rakentaminen ja
kunnossapito
- jätehuolto erityistilanteissa

PÄIVIN LIIKENNE OY

Lohja, Nummi-Pusula, Loppi, Karkkila
TILAUSLIIKENNE 0400795318 myynti@
paivinliikenne.fi
16-19-22-paikkaiset pikkubussit
30- ja 38-paikkaiset linja-autot
TAKSIT:
1+8 Tilataksi/INVA 0504616613
1+8 Tilataksi/INVA 0504616613
Taksi/Henkilöauto 0503272731

Elintarvikehuolto, terveydenhuolto
ja peruspalvelut, teollisuus ja sotilaallista maanpuolustusta tukeva
tuotanto ja palvelut muodostavat
kriittisen tuotannon.

Suomalainen malli

Viranomaisilla on lakiin perustuva
velvollisuus varautua jatkamaan
toimintaansa yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Elinkeinoelämällä muutamia kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjiä
lukuun ottamatta ei lakiin perustuvaa varautumisvelvollisuutta ole.
Kuitenkin 80% huoltovarmuudesta
tulee elinkeinoelämän varautumisesta. Suomalaisella ajattelutavalla
turvata huoltovarmuus on pitkät,
1930-luvulle ulottuvat perinteet.
Tällöin toimi taloudellinen puolustusneuvosto, jonka toiminnan
tavoitteena oli turvata maanpuolustuksen taloudelliset resurssit ja varmistaa väestön toimeentulon edellytykset. Työtä jatkoi 1955 perustettu
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS). Suunnittelukunta oli
komiteatyyppinen elin, joka kokosi

yhteen elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntemuksen normaaliaikana tehtävän valmiussuunnittelun
ja poikkeusoloissa tarvittavan ohjauksen tueksi. PTS lakkautettiin
vuonna 2008 mutta sen perustana
ollut sektori- ja pooliorganisaatio
sisällytettiin muodostettuun huoltovarmuusorganisaatioon. Se muodostuu Huoltovarmuusneuvostosta,
Huoltovarmuuskeskuksesta ja sen
sektorista ja pooleista. Huoltovarmuusorganisaatio on asiantuntijaverkosto, jossa varautuminen
muuttuviin uhkiin perustuu yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusperiaatteeseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvan Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sovittaa yhteen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tavoitteita ja hyötyjä
varautumistoimenpiteissä. Huoltovarmuuskeskuksen organisaatioon
kuuluvat sektorit muodostuvat
viranomaisten, alan järjestöjen yritysten ja muiden merkittävimpien
toimijoiden muodostamia laajoja
alakohtaisia yhteistoimintaorganisaatioita. Ne arvioivat huoltovarmuuden tilaa ja viranomaisten ja
elinkeinoelämän välistä yhteistoimintaa huoltovarmuutta koskevissa
asioissa.
Poolit hoitavat operatiivista varautumista elinkeinoelämän johdolla
ja seuraavat ja kehittävät yhdessä
yritysten kanssa omien alojen huoltovarmuutta. Pooliorganisaatiossa
toimii noin 600 henkilöä. Keskeistä
on kriittisten toimialojen ja organisaatioiden jatkuvuuden hallinta, eli
varautuminen toimintaansa vaikuttaviin häiriöihin. Tämä ei tarkoita
pelkästään oman organisaation
kriittisten pisteiden tarkastelua vaan
myös tässä mielessä tapahtuvaa yh-

teistoimintaa eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Alueellinen 		
varautuminen

Alueellisella tasolla tapahtuvan
varautumisen edistämiseksi Huoltovarmuuskeskus on perustanut
alkuvuonna 2017 osaksi huoltovarmuusorganisaatiota viisi elinkeinoelämän alueellista varautumisyhteistyötoimikuntaa eli ELVAR-toimikuntaa.
Nämä viisi ELVAR-toimikuntaa
ovat osa alueellisen varautumisen
jatkumoa, joka on alkanut 1970-luvun lopulla. Tällöin sisäasiainministeriö antoi lääninhallituksille
määräyksen perustaa avukseen
erityiset viestialan yhteistyöryhmät
(VYTR:it) suunnittelemaan lääninhallitusten omia viestijärjestelyjä.
Tuolloisesta pelkästään sähköisen
viestinnän varautumiseen keskittyvästä toiminnasta on vähin erin
siirrytty laaja-alaiseen alueelliseen
kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen tähtäävään varautumiseen.
Toimikuntien missiona on kehittää
elinkeinoelämän varautumista alueja maakuntatasolla sekä varmistaa
osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin
yhteistoiminta ja tiedonvaihto alueellisella tasolla. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista eikä
siitä makseta rahallista korvausta.
ELVAR-toimikunnat ovat poikkihallinnollisia sekä laaja-alaisia.
Niihin on haettu osaamista mm.
muista huoltovarmuusorganisaation alueellisista toimijoista sekä
viranomaisista. Toimikuntien työtä ohjaa Huoltovarmuuskeskus ja
yhteistyösopimukseen perustuen
toimikuntien päätoimiset sihteerit
sijoittuvat ELY-keskuksiin.

Kotitalouksien 		
varautuminen
Varautumista kannattaa tehdä myös
yksittäisissä kotitalouksissa. Lähtökohdaksi voi ottaa esimerkiksi
parin päivän mittaisen sähkökatkoksen, jolloin talouteesi ei tule
sähköä, kaukolämpöverkko ei toimi, pankkiautomaatit eivät toimi,
tietoliikenneverkko lakkaa toimimasta, vain varavoimalla varustetut
kaupat toimivat, polttoaineen jakelu
ei toimi jne. Millä tavalla taloutesi siitä selviää? Hyödyllistä tietoa
omakohtaisesta varautumisesta – ja
huoltovarmuudesta yleensä – löytyy Huoltovarmuuskeskuksen Internet- sivuilta.

Mauri Parantala, artikkelin kirjoittaja, toimii Itä-Suomen ELVAR-toimikunnan sihteerinä.
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Oltermanni
Uudenmaan Piirin ah-mestaruuskilpailut 27.2.2019 Tuusula
Tulosluettelo -- lopullinen

M M P

P

Y
Y
Y

1
2
3

142
143
141

Janne Nieminen
Väinö Kurkaa
Harri Pasanen

Tuusula yhd.
Tuusula yhd.
Mäntsälä yhd.

6 km
6 km
6 km

26:23
27:07
36:33

2
2
4

2
4
5

2
3
4

4
2
2

Y45
Y45
Y45
Y45

1
2
3
4

145
144
147
146

Petri Tonteri
Sauli Saarinen
Petri Kattelus
Kimmo Vanhamäki

Tuusula yhd.
Mäntsälä yhd.
Tuusula yhd.
Tuusula yhd.

6 km
6 km
6 km
6 km

26:33
29:32
32:55
38:31

3
2
2
2

2
2
2
3

3
3
4
5

4
3
3
2

Y60
Y60

1
2

148
149

Markku Laine
Jarmo Sulopuisto

Mäntsälä yhd.
Mäntsälä yhd.

5 km
5 km

25:31
27:52

4
4

4
5

5
4

Markku Nieminen
Seppo Kuokkanen

Tuusula yhd.
5 km
Tikkurila RU (ulkop) 5 km

22:23
30:56

1
2

1
1

3
3

Y70
1
150
Y70
2
151
JOUKKUETULOKSET
J
1
J
2
J
3

Uudenmaan reserviläispiirien avoimet Talvikilpailut suoritettiin Mäntsälässä 17. maaliskuuta. Kilpailunjohtaja
Jarmo Sulopuisto ihailee yleisen sarjan kovia kundeja: Juha-Matti Laiho (2.), Isto Hyyryläinen (1.) ja Hannu
Nieminen (3.)

23

Tuusula I
Mäntsälä I
Tuusula II

Uudenmaan reserviläispiirien talvikilpailu Nikinojalla 17.3.2019
Mäntsälän res ja RU

TULOSLUETTELO
Y

17.3.2019 17:38

HIIHTO KARTTA AMMUNTA YHTEENSÄ SIJA

HIIHTOAIKA

VIRHEMM

AMM.PIST

Isto Hyyryläinen

Tuus yhd

70.15

1

69

1:10:15

0:00:15

0:10:20

1:20:50

1

Juha-Matti Laiho

Mänts yhd

67.07

6

59

1:07:07

0:01:30

0:13:40

1:22:17

2

Hannu Nieminen

Tuus yhd

72.12

85

83

1:12:12

0:21:15

0:05:40

1:39:07

3

Y60

HIIHTOAIKA

VIRHEMM

AMM.PIST

Olli Kumpulainen

Järvenpään yhd

58.22

37

60

0:58:22

0:09:15

0:13:20

1:20:57

1

Hannu Harju

Järvenpään yhd

52.28

100

14

0:52:28

0:25:00

0:28:40

1:46:08

2

(Hannu Lähteenmäki) H-T res

72.10

20

64

1:12:10

0:05:00

0:12:00

1:29:10 U

(Veikko Långström)

56.21

68

42

0:56:21

0:17:00

0:19:20

1:32:41 U

H-T res

Y70

HIIHTOAIKA

VIRHEMM

AMM.PIST

Markku Nieminen

Tuus yhd

48.04

23

54

0:48:04

0:05:45

0:15:20

1:09:09

1

Kari Huttunen

Kerava yhd

42.10

33

25

0:42:10

0:08:15

0:25:00

1:15:25

2

Lars Meyer

Porvoon yhd

48.38

29

30

0:48:38

0:07:15

0:23:20

1:19:13

4

Reino Ruotsalainen

Kerava yhd

52.46

42

32

0:52:46

0:10:30

0:22:40

1:25:56

5

Pekka Elomaa

Porvoon yhd

59.32

65

45

0:59:32

0:16:15

0:18:20

1:34:07

6

Risto Sirola

Tuus yhd

52.03

122

45

0:52:03

0:30:30

0:18:20

1:40:53

7

(Seppo Kuokkanen)

TiRUK

54.00

62

80

0:54:00

0:15:30

0:06:40

1:16:10 U

Joukkuetulokset

Mediaani
Tuusulan yhd

4:42:17

Markku Nieminen

1:40:53

Isto Hyyryläinen

1:22:17

Hannu Nieminen

1:39:07

Moni luuli osuvansa, mutta sakkokierroksillekin jouduttiin.

1:24:07

UUDENMAAN PIIRIEN MESTARUUSKILPAILUT 2019

Kuukausi

Kilpailu

27.2.

Ampumahiihto
Talvikilpailu
Perinnekivääri
SRA
Kenttäammunta
Maastokilpailu
Ampumasuunnistus
Pienoiskivääri
Partiokilpailu
Pienoispistooli
Ilma-ase
Ampumajuoksu
Kolmiottelu

17.4.
19.5.
5.6.

21.8.

ei vuorossa
ei vuorossa

Maksu Järjestäjä 2019
20
20
15
20
15
25
20
15
30
15
15
15
20

Yhteysh. 2019

Tuusula

Väinö Kurkaa

Mäntsälä
Hyvinkää
Mäntsälä
Janakkala
Sipoo?/Toijala
Mäntsälä
Järvenpää

Tommi Heikkinen
Mika Virta
Tommi Heikkinen
?
?
Touko Koivisto
Osmo Vikman
?
Antti Tervola

Kerava

Versio 2.2.2019
TA 2019

Touko Koivisto

Huom! Pienoispistooli/pika-ammunta & pienoiskivääri/asentokilpailu lasketaan vuonna 2019 OP-Malja-pisteisiin.
Huom! Ilmakivääriä ei lasketa OP-Maljan eikä piirien parhaan MP-urheilijan tuloksiin.
Huom! Rasteroidut päivämäärät ovat vielä alustavia.
Muita kilpailuja/tapahtumia 2019
16.-19.5.
Milcomp Finland, CIOR karsinta Lahti
Marko Ahl
050-4057657
8.-9.6.
Kesäyön marssi
Tuusula
Aki Mäkirinta
0400-805124
?
Frisbeegolf
Vihti
Ville Kotamäki
050-5318607
?
Värikuulaturnaus
Hyvinkää
Mika Virta
?
Gentlemantävling
Syndalen
Martin Arhippainen 040-4111499
?
Salpajotos
Hyvinkää
Tom Östlund
050-4646571

1.9.

XIX Heikki Tuokko-kilpailu Upinniemi

ETELÄ-HÄMEEN KISAJÄRJESTÄJÄT 2019:

?
?
?
?
7.8.

Vetreät veteraanit (yli 70 – eipä uskoisi!): Kari Huttunen (2.), Markku Nieminen (1.) ja Lars Meyer (3.)

Ampumahiihto ja -viesti
Pistooliampumahiihto
Ampumasuunnistus
Maastokilpailu
Pistooliampumajuoksu

Hattula
Hattula
Toijala
Janakkala
Hämeenlinna

Kari Jaakkola

040-8400933
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Oltermanni

Vuonna 1819 perustettu Suomen Opetuspataljoonan Soittokunta tunnetaan nykyään Kaartin soittokuntana.

Vuosi 2019 on sotilasmusiikin juhlaa!
Vuosi 2019 on sotilasmusiikin juhlavuosi, kun Kaartin
soittokunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 200 vuotta,
Laivaston soittokunta 100 vuotta ja Lapin
sotilassoittokunta 50
vuotta.

Vuonna 1819 perustettu Suomen Opetuspataljoonan Soittokunta, joka nykyään tunnetaan Kaartin soittokuntana, on
Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ammattiorkesteri.
Sotilasmusiikki järjestäytyi
pienemmistä
puhallinkokoonpanoista soittokunnaksi
vuonna 1819, kun ensimmäinen suomalainen sotilassoittokunta perustettiin Parolassa.
Helsingin Opetuspataljoonan
soittokunta tunnetaan nykyään
Kaartin soittokuntana. Laivasto sai omaa nimeään kantavan
soittokuntansa vuonna 1919 ja
Lapin sotilassoittokunta puolestaan perustettiin vuonna
1969 Rovaniemen varuskuntasoittokuntana.
Juhlavuosi näkyy soittokuntien toiminnassa erityisesti
nuoriso-orkesterien
kanssa
järjestettävien yhteiskonserttien, Puolustusvoimien kesäkiertueen sekä juhlakonserttien yhteydessä. Rovaniemellä
järjestetään
tammikuussa
ensimmäistä kertaa nuorille
puhallinmusiikin harrastajille
sotilasmusiikkileiri “Lyyra”.
Leirillä nuoret pääsevät harjoittelemaan ja konsertoimaan

Kaartin soittokunta 200 -festivaali
To 13.06.2019 klo 19.00
Balderin sali
Pe 14.06.2019 klo 12.00Helsingin keskusta/Suomenlinna
La 15.06.2019 klo 11.00Suomenlinna
Su 16.06.2019 klo 14.00
Suomenlinna
Torstai 13.6.2019
19.00 Kamarimusiikkikonsertti
Balderin sali
Perjantai 14.6.2019
12.00 Kuviomarssiesitys Senaatintori
Kaartin soittokunta
12.30 Vartioparaati
Senaatintori-Päävartio-Kasarmitori
Laivaston soittokunta
14.00 MIL-Espa
Esplanadin lava
Laivaston soittokunta
17.00 Big band -konsertti
Suomenlinna
Kaartin soittokunnan reserviläiset johtajanaan Antti Rissanen
20.00 Karelian Swing (liput 15 €)
Levyhalli (Suomenlinna)
Antti Sarpila ja Kaartin seitsikko
21.00 Jatkot
Mastovaja (Suomenlinna)
Kaartin soittokunnan reserviläiset

Soittokuntaperinne ei lakannut edes sota-aikana. Helsingin varuskunnan soittokunta esiintyi myös ankarimpina
aikoina ja teki jopa kiertueita eri rintamalohkoilla. ( KUVA: SA-kuva)

yhdessä Lapin sotilassoittokunnan kanssa sekä tutustumaan kasarmielämään.
Sotilasmusiikin juhlavuoden
kunniaksi Ilmavoimien Big
Band julkaisee keväällä Maisemakuvia Suomesta –levyn.
Kesäkuussa järjestetään Kaartin soittokunta 200 -festivaali
Suomenlinnassa ja Laivaston
soittokunta toteuttaa Meidän
poikamme merellä -revyykiertueen marraskuussa. Lisäksi perinnepäiväkonserttien
yhteydessä julkaistaan sotilasmusiikin historiasta kertova
kirja.

Juhlavuoden kunniaksi Kaartin soittokunta haluaa tuoda
esille tähtihetkiä soittokunnan historian ajalta ja muistaa
kuinka monet ihmiset ovat vaikuttaneet Kaartin soittokunnan toimintaan. Kesäkuussa
järjestetään Kaartin soittokunta 200 -festivaali Suomenlinnassa, jossa kuullaan ja nähdään monipuolista osaamista
saunakonserteista kuviomarssiesityksiin. Syksy huipentuu
sotilasmusiikin perinnepäivän
konsertteihin, joissa kurkistetaan sotilasmusiikin mielenkiintoiseen historiaan, kuten
kaartilaisten Maamme-laulun

kantaesitykseen vuonna 1848
ja olympialaisten avajaisiin
vuonna 1952.
Lisäksi soittokunta vahvistaa
uuden kuviomarssiesityksen,
joka esitetään joulukuussa
Sveitsin Baselissa maineikkaalla Christmas Tattoo -festivaalilla.
Juhlavuoden konserteista löytyy lisätietoa Kaartin soittokunnan konserttikalenterista
konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/kaartin-soittokunta.

Lauantai 15.6.2019
11.00 Lastenkonsertti: Bremenin soittoniekat
Levyhalli (Suomenlinna)
Kaartin puhallinkvintetti ja kertoja Kari Ketonen
12.00 Paraati
Suomenlinnan paraatikenttä
Kaartin soittokunta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
12.45 Kuviomarssityöpaja
Levyhalli (Suomenlinna)i
13.15 Yhteislaulukonsertti
Suomenlinna
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
14.00 (naiset) ja 16.00 (miehet) Saunakonsertti
(liput 15 €)
Merisotakoulun sauna
14.00 ja 16.00 Musiikillinen kiertokävely
Suomenlinna
15.00 Halki aikojen - sotilasmusiikkia vuodesta 1819
Levyhalli (Suomenlinna)
Kaartin soittokunnan soitto-osasto

