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MPK:n uusi asema takaa
SOTVA-koulutuksen

PÄÄTOIMITTAJALLA JA PUHEENJOHTAJILLA ON ASIAA
Uusi valta valtakunnassa, uudet hankinnat ja kesä lähestyy

Toiminnan esittelyä

K

evään aikana
ainakin KeskiUudellamaalla
reserviläisyhdistykset olivat
hyvin esillä esittelemässä
toimintaansa eri kuntien kevään avausmessuilla. Yhteiset
esittelypisteet paikallisten
reserviläisyhdistysten ja upseerikerhojen kesken toimivat
hyvin, osittain myös miehityksen kannalta useamman
yhdistyksen osallistuminen
oli hyvästä. Kelit olivat hyvin
vaihtelevia, räntäsateesta siedettävän lämpimään auringonpaisteeseen, väkeä oli kuitenkin liikkeellä runsaasti. Ennen
kaikkea kävijöiden positiivinen asenne maanpuolustukseen
lämmitti mieltä. Esitemateriaali ja Oltermanni- ja Reserviläinen- lehdet lähtivät hyvin kiinnostuneiden matkaan.
Eniten väkeä veti teltoille eko- aseammuntamahdollisuus.
Ampuminen tuntuu kiinnostavan ihmisiä ja hyvä että
on olemassa kaikissa ympäristöissä käytettävissä oleva
vaihtoehto. Ampumaan jonottivat kaiken ikäiset, lapsesta
vaariin. Nuorimmille vanhemmat esittelivät asetta ja samalla pääsivät muistelemaan armeija- aikojaan, vanhimmalle
ikäpolvelle ase oli uusi tuttavuus. Oikean rynnäkkökiväärin
kokoinen, painoinen ja muotoinen ase antaa hyvän tuntuman mistä oikeissa aseissa on kyse. Vaihtoehdot ampumaharjoitteluun ovat koko ajan vähenemässä, joten tässä hyvä
vaihtoehto kaikille käyttöön.
Etenkin Reserviläisliitto on tehnyt tällaisiin tilaisuuksiin
erittäin hyvää materiaalia jaettavaksi. Sisällöltään kattava ja
ulkoasultaan hieno materiaali kiinnostaa kansaa. Aineistoa
saa tilattua yhdistysten käyttöön Reserviläisliitolta, kannattaa hyödyntää tämä liiton tarjoama etu yhdistyksille, korvauksetta aineistoa saa käyttöön. Uusia jäseniä yhdistyksiin
saatiin tilaisuuksissa, vaikutti siltä että osa heistä olisi
kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti toimintaan, hyvä
niin. Jäsenmäärät eivät näyttäisi olevan ainakaan rajusti
nousussa, joten kannattaa esitellä toimintaamme mahdollisuuksien mukaan oman kunnan erilaisissa tilaisuuksissa
ja muuallakin. Hyvä esitemateriaali helpottaa hommaa
ja asiasta kiinnostuneelle saa annettua mukaan muistiksi
jotain. Esitemateriaali kannattaa tilata käyttöönne.
Tämän lehden ykkösnumerossa oli hyvä määrä ilmoituksia
pääosin eduskuntavaalien ansiosta. Muistutuksena yhdistyksille, ilmoituksen hankkinut yhdistys saa 60% ilmoitushinnasta, hyvä tapa kohentaa yhdistyksen taloutta voisi olla
tämäkin. Postituskustannukset nousevat vuosittain, mutta
on todettava että olin iloisesti yllättynyt miten hyvin Postin
myynnin ja tuotannon kanssa asioiden hoitaminen on onnistunut vaikeissakin asioissa. Lehti julkaistaan jatkossakin
sähköisesti ja melko hyviä käyttäjämääriä näyttäisi lehteä
sähköisesti ainakin vilkaisevan. Tässä lehdessä ei ole niin
paljon kirjoituksia yhdistysten toiminnasta kuin toivoisin
niitä olevan, toivottavasti seuraavan numeroon saadaan
enemmän juttuja yhdistyksiltä. Esitelkää toimintaanne tässä
lehdessä, näkyvyys ei ole välttämättä huono asia yhdistystoiminnassa.
Onnittelut kaikille ylennetyille ja hyvää rentouttavaa kesää
kaikille
Timo Åkman
päätoimittaja
Numerossa 1/2019 oli jäänyt puuttumaan muutama rivi
Tatu Häkkisen puheenjohtajan palstan tekstistä. Tässä tuo
viimeinen kappale, joka viime lehdessä jäi julkaisematta.
Tässä lehdessä muistamme myös helmikuussa ajasta
iäisyyteen siirtynyttä Uudenmaan reserviläispiirien entistä
toiminnanjohtajaa, everstiluutnantti evp. Pekka Lenkkeriä,
joka toimi piirien toiminnanjohtajana 1986-1997. Vaikka
en Pekkaa henkilökohtaisesti tuntenutkaan, ovat hänet
tunteneet ihmiset puhuneet hänestä lämpimästi ja kertoneet
hänen olleen kaikinpuolin osaava mies. Esitän sekä omasta
että Uudenmaan reserviupseeripiirin puolesta osanotot
Pekan poismenon johdosta ja toivotan Pekan omaisille
jaksamista surutyön keskellä.

Oltermanni

Ta

as on lupa valittaa, on kuulunut monen kaverini suusta ja näkynyt kirjoituksista viimeisen
kuukauden aikana. Eduskuntaan on jälleen
demokraattisesti äänestetty 200 kansanedustajaa (94 naista ja 106 miestä) päättämään
asioistamme seuraavan neljän vuoden ajaksi. Sen enempää
politiikkaan menemättä kuitenkin sanon, että eduskunnalla
tulee olemaan edessään isoja päätöksiä, myös maanpuolustuksen osalta. Erilaisia ihmisiä eri puolilta valtakuntaa päättämässä
yhteisistä asioista. Sitä se demokratia on. Toivotan omasta
puolestani niin uusille kuin vanhoille kansanedustajille ja hallitukselle onnea ja menestystä sen tehtävän tai niiden tehtävien
kanssa, joihin eduskunnassa ryhdytte. Tehkää viisaita päätöksiä.
Kuten tekin, olen päässyt seuraamaan sekä Merivoimien Laivue 2020-hanketta että Ilmavoimien HX-hanketta viimeisten
vuosien aikana, ja sitä myöten myös käytyä keskustelua näistä
hankinnoista. Mielipiteitä näistä kahdesta asiasta on yhtä paljon, kuin ihmisiäkin on tässä valtiossa, mutta mielestäni asioita
käsittelevät Puolustusministeriön Internet-sivut (HX-hankkeen
sivut ja Laivue 2020-sivut) kertovat molempien projektien
taustat kiitettävästi sekä syyt siihen miksi yleensäkin hankintoja
tehdään. Molempien hankkeiden tarpeellisuus voidaan vetää
yhteen parilla tärkeällä pointilla:
- kaluston poistuminen mm. kaluston iän ja rakenteiden väsymisen takia
- uutta, parempaa kalustoa on tullut markkinoille ja muiden
valtioiden arsenaaleihin → kaluston uusiminen ja päivittäminen
nykyaikaan.
30-40 vuotta on sotavarusteiden kehityksessä erittäin pitkä
aika. Lisäksi mainittakoon, että Suomen vienti ja tuonti on
hyvin vahvasti painottunut merikuljetuksiin. Riippuen vuodesta
ja lähteistä ulkomaantuonnista 77-80% ja -viennistä 90-92%
kulki meriteitse. Minulle ja teille, jotka tätä lehteä luette, on
varmasti selvää, että nykymaailmassa ja varsinkin viimeisen 10
vuoden kehityksen pohjalta asioita pitää ennakoida ja varmistaa
tämänkin Suomelle tärkeän reitin turvaaminen niin merellä
kuin ilmassakin myös jatkossa.
On myös hyvä muistuttaa ihmisiä siitä yleisesti tiedossa olevasta asiasta, että Suomen rajoja niin ilmassa, maalla kuin merellä
valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivänä vuodessa.

Ilmavoimilla on aina tietty määrä
lentokalustoa lentäjineen valmiina
toimintaan minuuttien varoajalla,
ja Merivoimilla on aina vähintään
yksi alus vartioimassa valtion
rajoja merellä ja lisäaluksia lähtövalmiina tarvittaessa. On varmasti
kohtuullista, että rajojamme suojelevien sotilaidemme ja rajavartijoidemme käytössä ovat parhaimmat
mahdolliset työvälineet.
Valitettavasti jouduin vastaanottamaan jo toisen suru-uutisen
vuoden 2019 aikana: Uudenmaan
Reserviupseeripiiri ry:n kunniapuheenjohtaja Max Knut Adalbert
van Gilse van der Pals poistui keskuudestamme 27.2.2019. Hän
oli kuollessaan 101-vuotias. Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry
ottaa osaa omaisten suruun ja muistelee pitkän elämän eläneen
kunniapuheenjohtajansa saavutuksia. Lepää rauhassa, veli.
Tätä puheenjohtajan palstaa kirjoittaessani on toukokuun 10.
päivä kääntymässä iltapuolelle. Linnut visertävät ulkona, reviirinsä valinnut fasaaniuros etsii pariaan ja pari kyyhkystäkin
kujertaa naapurin TV-antennin päällä. Vaikka pari päivää sitten
näimme osassa Etelä-Suomea erittäin runsaan lumisateen, oli
kyseessä nähtävästi vain hetken kestävä takatalvi. Kesä- ja
heinäkuu ovat normaalisti olleet ne kaksi kuukautta, jolloin ainakin vapaaehtoisten maanpuolustuksen puoli viettää
kesälomaa. Tapahtumia löytyy kuitenkin myös kesän aikana.
Jos rauhallinen oleilu alkaa liiaksi nyppimään: erinäköiset kalenterit ja Internet-sivut auki. Tekemistä löytyy kyllä kaikkien
maanpuolustajien tarpeisiin!
Toivotan lopuksi lämpimät etukäteisonnittelut kaikille niille,
jotka saavat Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta
ylennyksen tai muun huomionosoituksen! Hyvää kesää!
Tatu Häkkinen

Suomi ja maanpuolustus uuteen asentoon

E

duskuntavaalit on käyty ja kansa on edustajansa
valinnut, tätä kirjoittaessa hallitusneuvottelut ovat
käynnissä, mielenkiintoista on nähdä mihin suuntaan
Suomi nimistä laivaa lähdetään viemään. Seilataanko seuraavat vuodet sopuisasti eteenpäin vai tuleeko
matkan varrella karikkoja vastaan, huonoja ja myrskyisiä
tuulia voi ainakin aiheuttaa maailman talouden heilahtelut UsaKiina akselilla. Unohtamatta epävakaista tilannetta jatkuvassa
kriisissä Ukrainan ja Venäjän sekä Euroopan unionin kesken.
Lähi-idässä kuohuu, Iran on noussut tapetille kiihtyvällä vauhdilla ja kovat puheet ovat edelleen lisääntymässä. Toivottavasti
keskusteluyhteydet saadaan pidettyä yllä ja saadaan diplomaattinen ratkaisu velloviin ongelmiin.
Maanpuolustus hakee myös suuntaansa ja samalla myös
maanpuolustustahto, eduskunta hyväksyi 7.3.2019 vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakipaketin jonka tarkoituksena
on kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta ja vahvistaa sen
asemaa paikallispuolustuksessa. 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 yli 18 vuotiaille naisille sekä
miehille. Uutena tehtävänä MPK järjestää myös asepalvelusta
suorittamattomille 16 vuotta täyttäneille suunnattua tutustumistoimintaa varusmiespalveluksesta. Koulutuksesta kehitetään
reserviläiselle entistä nousujohteisempaa ja se tukee jatkossa
Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta.
Maanpuolustustahto on edelleen hyvin korkealla mm. 2018
lopussa reserviin siirtyneiden keskuudessa arvosana oli 4,2 asteikolla 1-5. Myös palveluksen keskeyttäneidenkin luku oli 3,7.
Vaikka toisen suuntaisia arvioitakin on kuultu. Kiitos kuuluu
ammattitaitoiselle Puolustusvoimien henkilökunnalle, koulutta-

jille sekä motivoituneille varusmiehille, varusmieskouluttajille ja
johtajille on hienoa huomata että
koulutus on Puolustusvoimissa
hyvällä suunnalla.
Tärkeää työtä tekevät myös
perinne,- reserviläis ja muut
maanpuolustusjärjestöt, Uudenmaan ja koko Suomen alueella
yhdistysten työ on äärettömän
arvokasta maanpuolustushengen
ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Maanpuolustustahto on
myös sitä että jokainen voi kokea
maanpuolustamisen arvokkaaksi
asiaksi ja että Suomessa asuminen
on sen arvoista. Perusasiat, työ,
turvallisuus, koulutus, vapaus, mahdollisuus vaikuttaa, uskonto
ovat näitä asioita joihin jatkossa uusi hallituskin toivottavasti
haluaa panostaa.
Kevät alkaa kääntyä kesäksi, tahdon onnitella kaikkia ylennyksen tai muun huomionosoituksen saaneita ja toivottaa kaikille
hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa työkiireiden välissä.
Mats Fagerström

Aineistot

Ilmoitusmateriaalit ja layout

Lehden koko 280 x 420 mm

Ilmoitusten aikataulu

040-862 0791
email:		

Valmiit aineistot sähköpostilla email:

F:ma Commercial Information Agency

painopinta-ala 260 x 370 mm

N:o Aineistopäivä Ilmestyy

timo.akman@elisanet.fi

kotu.uusimaa@gmail.com

email:

palstan leveys 43 mm

1/2019

15.3.

31.3.

38. Vuosikerta

Levikki

kotu.uusimaa@gmail.com

palstojen lukumäärä 6 kpl

2/2019

15.5.

7.6.

Julkaisija

Käsiteltävä materiaali postitse

			
Antti Kauranne
Noin 5500 kpl postitettuna
Lisäjakelut noutopisteissä
Ullantorpantie 3 A 9

Pankkiyhteys

3/2019

2.9.

2.10.

Uudenmaan reserviläispiirit /
Oltermanni 		
FI62 1366 3000 0515 57

4/2019

15.11.

7.12.

Uudenmaan
reserviläisten 		
maanpuolustusjulkaisu

Uudenmaan 		
reserviläispiirit

PäätoimittajaTimo Åkman

02750 ESPOO

puhelin 044-300 0363
Paino Salon Lehtitehdas Oy
puhelin (02) 770 2509

Kolmossivu

Joka miehen ja naisen maanpuolustustyökalu koki kasvojenkohotuksen

Modernisoidut RK-62 -aseet ensi linjan joukoille

Sotilastiedustelu
astui voimaan
kesäkuun alussa

Kotimaisten
RK62
-rynnäkkökiväärien
käytettävyyttä
on
parannettu
modernisoinneilla kahden
viime vuoden aikana.
Uudistetut
rynnäkkökiväärit
otetaan
nyt käyttöön varusmieskoulutuksessa
kaikissa Puolustusvoimien joukko-osastoissa. Aseet on tositilanteessa tarkoitettu
ensi linjan taistelujoukoille.

Laki sotilastiedustelusta
tuli voimaan 1.6. 2019.
Uusi laki sisältää säännökset Puolustusvoimien
tiedustelutoiminnan
kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista
periaatteista, viranomaisten käytössä olevista
tiedustelumenetelmistä
ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä
yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä
sekä
sotilastiedustelun
ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Hankinnan kokonaisarvo optiovuosineen on 12,6 miljoonaa euroa. Sopimuskaudella
vuonna 2017 arvo oli 3,1 miljoonaa euroa, ja optiovuosien
2018 - 2020 yhteisarvo on 9,5
miljoonaa euroa.
Hankinnan kotimaisuusaste on
80 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Sen työllistävä
vaikutus oli 50 henkilötyövuotta kotimaista työtä.

Tavoitteena on hankkia ja
käsitellä tietoa Suomeen
kohdistuvasta tai Suomen
turvallisuusympäristön
kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon
tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Vuonna 2015 käynnistetyn
rynnäkkökiväärien modernisointityön tavoitteena on ollut
parantaa aseiden käytettävyyttä ja lisätä niiden käyttöikää.
Keskeisimmät aseisiin tehdyt
parannukset ovat aseen perän säädettävyys erikokoisille
ampujille ja yhteensopivuus
taistelijan varustuksen kanssa
sekä modernit liityntäpinnat
optiikan ja lisävarusteiden
kiinnittämiseen.
7.62 RK 62M -rynnäkkökivääreihin on uudistuksessa vaihdettu teleskooppisesti säädettävä perä, uusi vaihdin, optisen
tähtäimen jalusta sekä taktinen
kantohihna. Lisäksi M2- ja M3
-malleihin on vaihdettu kädensuojus ja liekinsammutin.
Kaikki aseet varustellaan optisin tähtäimin.
Modernisointi on aloitettu
Kaartin
jääkärirykmentissä
2011, ja aseen eri versioita
on kokeiltu Maavoimien eri
joukko-osastoissa ja Ilmavoimissa.
Puolustusvoimat

RYNNÄKKÖKIVÄÄRI 7.62 RK 62M
Modifioitu taistelijan perusase, käytössä ensilinjan joukoilla. Kaasurekyyliperiaatteella toimiva sarjatuliase, jolla vaihdinta käyttäen voidaan ampua joko
kerta- tai sarjatulta. Rautatähtäimet on tarkoitettu päiväkäyttöön. Aseeseen on mahdollistaa kiinnittää lisävarusteita, esimerkiksi optinen tähtäin, valonvahvistin ja taktinen valaisin. ( KUVA: Puolustusvoimat )

hankki
rynnäkkökiväärien
modernisoinnin Millog Oy:ltä. Modernisointityön avulla
Puolustusvoimat on kyennyt
kustannustehokkaasti kasvattamaan jalkaväkitaistelijoiden
tulen tehoa parantuneen käyttöergonomian, tulenaloitusnopeuden sekä lisälaitteiden kiinnitettävyyden myötä.

Tästä aikanaan
lähdettiin - se
alkuperäinen
rynsesteri kenttäpurettuna :D

Optiikkaa ja muita
herkkuja mukaan
Modernisoidun rynnäkkökiväärin päämallit ovat RK-62
M1 ja RK-62 M2. Molemmissa on kiinnitysmahdollisuus
optiikalle ja yleisimmille lisävarusteille. M1-malli on yleisin ja tarkoitettu ensilinjan jalkaväkijoukoille. M2-malli on
uudella liekinsammuttimella
ja kädensuojuksella varustettu,

rakennetun alueen taisteluun
optimoitu versio. Uuteen liekinsammuttimeen on mahdollista liittää murtojarru
esimerkiksi rakennusterästen
ampumalla katkaisemista varten. Kädensuojukseen voidaan
liittää lisälaitteita joustavasti käyttäjän tarpeen mukaan.
M3-mallilla jatketaan kehitys-

eroavuudet tähtäimien rakenteessa sekä olkatuen perälevyn muoto. Perälevy on kuitenkin yleensä perushuollon
yhteydessä vaihdettu samanmalliseksi kuin perusmallissa.
RK 62 TP eroaa perusmallin
RK 62:sta olkatuen rakenteen
ja sen laatikon kiinnityksen
osalta. Olkatuki voidaan kääntää aseen oikealle sivulle (TP
= taittoperäinen), jolloin aseen
pituus lyhenee merkittävästi. Sillä voidaan ampua myös
perä taitettuna.
RK 71 (myös: Valmet M71)
on levyrakenteisella laatikolla
varustettu malli. Tähtäimien
sijainti ja niiden avotähtäinrakenne sekä leveämpi laatikko

ja laatikonkansi erottavat sen
muista malleista. Sitä valmistettiin 1971–1973. Siitä tehtiin
myös variantit 71P (muovitukki), 71T (”tuubitukki”), 71
UF (alas taittuva tukki), 71W
(puutukki) [13] ja 71S.
RK 71 TP on taittoperäinen
versio edellisestä, jossa olkatuki voidaan kääntää aseen
alapuolelle.
RK 62 76:n (myös: Valmet
M76) runko on valmistettu
prässätystä teräslevystä. Uusi
valmistustekniikka
pudotti
painon 3,27 kiloon. RK 62 76
-mallin rynnäkkökivääreitä
toimitti Puolustusvoimille ainoastaan Valmet Oy vuosina
1977–1982. Sako sen sijaan

työtä erityisesti aseen pintakäsittelyn ja värin osalta.
- Rynnäkkökivääri on jokaisen taistelijan keskeisin työkalu ja henkivakuutus taistelukentällä. Jalkaväkemme
aseistuksen selkärangan ovat
muodostaneet jo yli 50 vuotta muodostaneet kotimaiset
RK62-rynnäkkökiväärit, joi-

den uudistuksessa olemme säilyttäneet aseen toimintatavan
ja ampumatarvikkeen. Modernisoinnilla Puolustusvoimat on
jatkanut tarkan ja luotettavan
kotimaisen rynnäkkökiväärin
käyttöä jalkaväen etulinjassa
pitkälle 2030-luvulle. Samalla on mahdollistettu optisten
tähtäimien ja uudenaikaisten
apuvälineitten
käyttöönotto
erityisesti pimeätaistelukyvyn
kehittämistä ajatellen, kertoo
jalkaväen tarkastaja eversti
Rainer Peltoniemi.
Rynnäkkökiväärin kehittämistyö liittyy käynnissä olevaan
Taistelija-hankkeeseen, jossa
parannetaan taistelijoiden tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta
sekä tilannetietoisuutta.

Rynkyn eri versiot Suomessa
RK 60 on ensimmäinen Suomessa tehty
rynnäkkökiväärimalli, jonka erona nykyiseen perusmalliin
ovat muun muassa
lyhyempi olkatuen
putki ja erilainen tähtäimien ja liekinsammuttimen rakenne.
Se oli RK 62:n ”esiversio”.
RK 62 PT on nykyisen perusmallin kaltainen, mutta erona
ovat yötähtäimien puuttuminen ja tästä johtuen pienet

valmisti yksinomaan alkuperäisellä jyrsityllä rungolla varustettuja aseita.
RK 62 76:sta valmistettiin
myös M76W (puinen takatukki), M76F (muovinen taittoperä), M76T (”luurankotaittoperä”) ja M76P (muovinen
takatukki)-variantit, joista oli
myös 5,56×45 mm -kaliiperisia versioita ulkomaanvientiin
.
Valmet M82 on RK 62 76:n
sisäiseen rakenteeseen perustuva ns. bullpup-tyyppinen
ase. Sitä valmistettiin vuosina 1978–1986 noin 2 000
kappaletta. Asetta tarjottiin
laskuvarjojääkäreille, mutta
siinä huomattiin pian erilaisia

ongelmia. Eräs ongelmista oli
huono ergonomia – ase saattoi
iskeytyä suuhun laskuvarjohyppyjen yhteydessä – ja siinä
oli myös eksoottiset, sivussa
olevat tähtäimet.
RK X (Rynnäkkökivääri X)
oli ase, josta tehtiin vain koekappaleet. Sen tarina sijoittuu
vuoteen 1962, jolloin pääesikunnassa selvitettiin mahdollisuutta valmistaa rynnäkkökiväärin laatikko koneistamisen
sijasta puristamalla teräslevystä. Hankkeesta kuitenkin
luovuttiin.

Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen
antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta
uhkasta.
Eduskunta edellyttää, että
puolustusministeriö antaa
puolustusvaliokunnalle
selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan
sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Lait tulevat voimaan samaan aikaan siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön kanssa. Toiminnan
käynnistämisen kannalta
on tärkeää, että tiedusteluvalvontavaltuutettu aloitti
toimintansa 1.5.2019.
Valtioneuvosto on nimittänyt
tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan
oikeustieteen kandidaatti
Kimmo Hakosen. Hakonen työskenteli tätä ennen
oikeuskanslerinvirastossa kansliapäällikkönä ja
apulaisoikeuskanslerin
sijaisena.
Aikaisemmin hän on
toiminut muun muassa
sisäasiainministeriön poliisiosastolla lainsäädäntöneuvoksena ja poliisijohtajana. Lisäksi hän on
toiminut keskusrikospoliisin rikostarkastajana ja
rikosylitarkastajana.
Tiedusteluvalvontavaltuutettu valittiin nyt ensimmäistä kertaa ja työ
liittyy tiedustelulakien uudistukseen. Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo
siivili- ja sotilastiedustelun lainmukaisuutta sekä
perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumista tiedustelutoiminnassa.
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Brandenstein-marssi on itäisen Uudenmaan suurin reserviläistapahtuma

Perinteinen MPK:n kenttäkelpoisuusmarssi kokosi jälleen
Loviisaan toistasataa osallistujaa
Maanpuolustusjärjestöissä ja MPK:ssa ollaan jo pitkään
seurattuna havaittu,
että kunto- ja kenttäkelpoisuustapahtumat jatkavat vuosi
vuodelta kasvavina
ja suositumpina tapahtumina. Uudenmaan alueella on
ollut tarjolla useita
marssitapahtumia,
kuten
perinteinen
Kevätyön marssi Sipoossa ja Kesäyön
marssi Tuusulassa.
Lujan perinteiseksi Loviisan
seudulla muodostunut kenttäkelpoisuussuoritus Brandenstein-marssi järjestettiin
jälleen sunnuntaina 7. huhtikuuta. Tämän vuoden marssireitti kulki Koskenkylän Kiitos kaikille - ja tervetuloa taas ensi vuonna.
kuvankauniissa ja rannikko-Suomen perinteikkäissä
maalaismaisemissa, Porvoon ja Loviisan puolivälissä.
Marssitapahtuman järjesti
jälleen kerran MPK Etelä-Suomi ja sen johtajana
tänä vuonna toimi pitkän
linjan MPK-veteraanikouluttaja (kers res) Jukka
Turunen, apunaan marssitapahtuman
perustaja
koulutusupseeri (ylil evp)
Jarkko Törmänen. Järjestelyissä oli mukana reserviläisaktiiveja eri puolilta
eteläisestä Suomesta. Perinteisenä ja paljon odotettuna
kunniavieraana
paikalla
oli myös sotilaskotiautolla
myyntipistettä ylläpitänyt
Tuusulan sotilaskotiyhdistys, joka juhlii tänä vuonna
loistokasta satavuotista taivaltaan.
Jalkamarssi suoritettiin jälleen kerran Puolustusvoimien jalkamarssisuoritusta
koskevien PAK-määräysten
mukaisesti, jonka johdosta
sen läpäissyt reserviläinen
ansaitsee suorituksesta itselleen yhden rinnasteisen
kertausharjoitusvuorokauden.
Vaihtoehtoisia marssimatkoja oli tarjolla jälleen
kaksi, joista lyhyempi oli
PAK-määritelmän pituinen
25 km reitti, kun taas as- Jonkun on pakko olla ensimmäinen - Tyytyväinen taistelija onnellisesti
tetta haastavampana mat- maalissa.
kana toimi 40 km pituinen
ja vähintään 10 kg painoisen varustus ja kantamus oli vareitti. Sotilassarjassa marssi
repun kanssa, kun taas kai- paasti itse valittavissa. Suurin
tuli suorittaa sotilaskengissä
kille avoimessa siviilisarjassa osa osallistujista valitsi suo-

Marssin johtaja kersantti (res) Jukka Turunen seurasi katse
tarkkana marssivalmistelujen etenemistä

ritustavakseen sotilassarjan,
mutta järjestäjien iloksi myös
siviilisarjaan osallistui suuri
määrä siviilihenkilöitä.
Marssitapahtuman nimi pohjautuu huhtikuun 7. päivänä
1918 Loviisan Valkon satamaan maihinnousseen ja
Loviisan seudulla kevään
aikana taistelleen prikaatin
vahvuisen saksalaisen tais-

teluosaston
komentajaan,
eversti ja vapaaherra Otto von
Brandensteiniin, joka palkittiin korkealla Pour le Mérite
-kunniamerkillä, kmentamansa “Osasto Brandensteinin”
erinomaisesti onnistuneista
taisteluista itä-Uudellamaalla
ja Lahden suunnalla.
Suomen vapaussodan viimeiset kapinaan nousseet puna-

Porvoon SRA - cup alkoi
Keskiviikkona 15.5 aloitettiin paikallisten SRA-aktiivien toimesta joka toinen viikko ammuttava
PorSRAs-cup osakilpailu
Munkkalan ampumaradalla. Tarkoituksena kehittää
ja monipuolistaa aseenkä-

sittely- sekä ampumataitoa,
ja luonnollisesti saada kilpailukokemusta uusille harrastajille.
Osallistumisen edellytyksinä:
- SRA-status
- ampumaturvavakuutus

Maantie on kova kävellä, ilman kivääriäkin
(kuva M. Salo)

- paikallisyhdistyksen jäsenyys
- talkoohenki
Ilmoittautuminen SSI kautta,
(https://shootnscoreit.com/
dashboard/)
lisätiedot varapuheenjohtajalta.

kaartilaiset joukot antautuivat
Loviisan itäpuolella Osasto
Brandensteinille 5. toukokuuta 1918, jonka jälkeen vuoden
1918 vapaussotamme voitiin
laskea viimein päättyneeksi.
Brandenstein-marssi järjestetään Loviisan seudulla vuosittain “Osasto Brandensteinin”
maihinnousupäivää lähimpänä viikonloppuna.

VARAPUHEENJOHTAJA
Luutnantti
Toni
Sarro
puh.0400 609 619 varapj.
pruk[at]gmail.com
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Kaksi hyvää syytä lähteä kesäiseen Haminaan

Suomalainen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoona
-näyttely Wanhassa Veteraanissa
Suomen Saksaan välirauhan
lopulla 1941 lähettämästä, vapaaehtoisina värvätyn SS-pataljoonan vaiheista saadaan
tulevassa näyttelyssä kattava
kuva. Näyttelyssä esille tulee
suomalaisten SS-upseereiden,
aliupseereiden ja miehistön
sotilaspukukokonaisuuksia,
kunniamerkkejä, aseita ja varusesineitä.
Lisäksi nähtäväksi tulee paljon
aiheeseen liittyviä henkilökohtaisia esineitä, valokuvia ja dokumentteja. Näyttely on avoin
kesä-, heinä- ja elokuun.
Näyttelyn avausseminaarissa
RUK:n Maneesissa la 1.6.2019
klo 12. aiheesta puhuu professori Ohto Manninen.
Wanha Veteraani ei ota näyttelyaiheittensa ja niiden sisällön
osalta minkäänlaista kantaa
näyttelyn teemoihin puolesta
tai vastaan. Näyttelyissämme
asetamme sotahistoriaamme
esille tapahtuneina tosiasioina
- rauhanturvaajille ominaiseen
puolueettomaan tapaan.

Suomalaiset vapaaehtoiset 1941-1943
Talvisodan jälkeen, vuonna
1940, alkoi Suomen ja Saksan välinen yhteistoiminta
laajentua. Suomi salli mm.
saksalaisten joukkojen kuljetukset suomen kautta Norjaan.
Saksalaisten taholta esitettiin
myös ajatus suomalaisen vapaaehtoispataljoonan värväämisestä Saksan armeijan riveihin. Valmisteluihin ryhdyttiin
Suomen hallituksen annettua
suostumuksensa hankkeelle.
Neuvottelut saatiin päätökseen
ja vapaaehtoisten värväys alkoi alkukeväällä 1941. Koska
Suomi oli välirauhan aikana
puolueeton, oli värväys suoritettava salassa. Värväyksen
hoiti Insinööritoimisto Ratas, joka sijaitsi Helsingissä,
hallitusneuvos Esko Riekin
valvonnassa. Eri puolilla Suomea toimi maakunnallisia
päävärväreitä, jotka etsivät
sopivia vapaaehtoisia. Värvätyt seulottiin hyvin tarkkaan,
tavoitteena oli hyvä, mutta
epäpoliittinen joukko. Värväys
saatiin päätökseen toukokuun

Suomalaisen SS-vapaaehtoispataljoonan lippu valmistettiin vuonna 1941. Lipun suunnitteli hallitusneuvos Esko Riekki, professori Carolus Lindbergin
avustuksella. Lipussa on pohjana siniristi, jonka keskellä on punaisella pohjalla keltainen suomen vaakunaleijona ilman heraldisia ruusuja. Lipun kulmissa on kuvattuna vapaudenristi, SS-salamat, jääkärimerkki sekä rautaristi. Lipun valmisti Suomen Käsityön Ystävät. Lipun lahjoitti Jääkärirouvien
Yhdistys ja lipun juhlallinen naulaustilaisuus pidettiin jääkäriliikkeen syntysijoilla Helsingin Ostrobotnialla 06.10.1941

alkupuolella ja 1197 vapaaehtoista kuljetettiin laivoilla
Saksaan viidessä erässä toukokuun ja kesäkuun 1941 aikana.
Pataljoonaa
värvättäessäsuomalaiset esittivät toivomuksen, että se voisi vaalia
kuninkaallisen Preussin jääkäripataljoona 27:n perinteitä, sillä olivathan nyt värvätyt
vapaaehtoiset tavallaan toisen
polven jääkäreitä, joukossa
mm. useita jääkärien poikia ja
pataljoona toivottiin liitettävän Saksan kenttäarmeijan eli
Wehrmachtin riveihin. Wehrmachtissa palveli jo kuitenkin saksalaisista muodostettu
pataljoona, joka toimi jääkäripataljoona 27:n perinteiden
vaalijana. Wehrmacht:iin liittäminen ei muutenkaan sopinut saksalaisten suunnitelmiin,

koska kaikki vapaaehtoisina
värvätyt sotilaat liitettiin kyseisen aikakauden mukaisesti Waffen-SS:n riveihin ja
näin ollen myös suomalaiset
vapaaehtoiset liitettiin Waffen-SS:ään.
Saksassa vapaaehtoiset jaettiin kahteen ryhmään. Saksan
hyökkäyksen
Neuvostoliittoon alettua 22.06.1941, rintamakokemusta jo omanneet
n. 400 miestä jaettiin lyhyen
koulutuksen jälkeen pieninä
ryhminä itärintamalle lähtevän
Wiking-divisioonan Nordland,
Westland ja Germania -rykmentteihin. He osallistuivat
kesän ja syksyn 1941 suuriin
taisteluihin. Lopulta asemasotalinja vakiintui Mius-joelle
Ukrainaan. Pääosa vapaaehtoisista eli n. 800 miestä

koottiin suomalaiseksi koulutuspataljoonaksi, joka sai nimekseen SS-FREIWILLIGEN
BATAILLON NORD-OST.
Pataljoonan
perustamispäiväksi merkittiin 15.6.1941 ja
sen komentajaksi määrättiin
SS-Hauptsturmführer (kapteeni) Hans Collani. Pataljoona
sai koulutuksensa Wienissä, Stralsundissa ja lopulta
Gross-Bornin suuressa koulutuskeskuksessa Pommerissa. Pataljoona sai 13.9.1941
lopullisen nimensä FINNISCHES FREIWILLIGEN
BATAILLON DER WAFFEN-SS. Pataljoonan valatilaisuus pidettiin 15.10.1941
Gross-Bornissa. Valatilaisuuden yhteydessä pataljoonalle
luovutettiin myös Suomesta
tuotu SS-vapaaehtoispataljoo-

Lauri Törni 100 vuotta -juhlanäyttely
Mannerheim-ristin ritari Lauri
Törnin 100-vuotissyntymän
kunniaksi järjestetään kesällä
2019 Wanhassa Veteraanissa
juhlanäyttely.
Näyttelyyn on koottu usean
yksityisen keräilijän ja Lauri
Törni -perinneyhdistyksen keräämät asepuvut ja esineet.
Näyttely on avoinna kesä-,
heinä- ja elokuun 2019.
Monet esineet ja puvut ovat
ensimmäistä kertaa julkisesti
nähtävillä ja mahdollisesti samalla myös viimeistä kertaa.
Sen takia kesällä on ainutkertainen mahdollisuus nähdä
pala todellista suomalaista so-

tilashistoriaa.
Esillä on useita Törnin käytössä olleita Vietnamin sodan
aikaisia asepukuja ja henkilökohtaisia esineitä vuosikymmenten ajalta.
Vietnamin sodassa Törnin
viimeisen maallisen matkan
turmapaikalta löydetty helikopterin lavan osa ja miehen
ruotsalainen Carl Gustav m/45
–konepistooli saadaan myös
näyttelyyn.
Esillä on tietysti paljon valokuvia Törnin elämän varrelta
mukaan lukien komeimmista
suomalaisen sotilaan hautajaisista sitten Mannerheimin Ar-

lingtonin sotilashautausmaalta
26.6.2003 Yhdysvalloista.
Mannerheim-ristin ritari Lauri
Törnin 100-vuotissyntymän
kunniaksi järjestetään kesällä
2019 Wanhassa Veteraanissa juhlanäyttely. Näyttelyyn
on koottu usean yksityisen
keräilijän ja Lauri Törni -perinneyhdistyksen
keräämät
asepuvut ja esineet. Näyttely
on avoinna kesä-, heinä- ja
elokuun 2019.
Näyttelyn avausseminaarissa RUK:n Maneesissa la
1.6.2019 klo 12. puhuu kirjailija, päätoimittaja Kari Kallonen. Häneltä ilmestyi juuri

nan lippu.
Joulukuun alussa 1941 pataljoona siirrettiin rintamalle, aluksi junilla läpi Puolan.
Vinnitsan kaupungissa siirryttiin autoihin, joilla ajettiin
läpi Ukrainan. Pataljoonan
asemapaikkaan Mius-joelle,
jossa Wiking -divisioonan
talviasemat sijaitsivat, saavuttiin tammikuun alussa 1942.
Suomalainen vapaaehtoispataljoona liitettiin eurooppalaisista vapaaehtoisista muodostettuun Nordland rykmenttiin.
Pataljoonan yhteyteen koottiin
myös aiemmin Wiking-divisioonan mukaan sodan alkaessa
lähteneet suomalaisvapaaehtoiset.
Suomalainen vapaaehtoispataljoona osallistui kesän 1942
suurhyökkäykseen kohti Län-

neljäs Lauri Törniin liittyvä lavan osa ja miehen ruotsalainen Carl Gustav m/45
kirja.
Monet esineet ja puvut ovat –konepistooli saadaan myös
ensimmäistä kertaa julkisesti näyttelyyn. Esillä on tietysti
nähtävillä ja mahdollisesti sa- paljon valokuvia Törnin elämalla myös viimeistä kertaa. män varrelta mukaan lukien
Sen takia kesällä on ainutker- komeimmista suomalaisen
tainen mahdollisuus nähdä sotilaan hautajaisista sitten
pala todellista suomalaista so- Mannerheimin
Arlingtotilashistoriaa.
nin
sotilashautausmaalta
Esillä on useita Törnin käy- 26.6.2003 Yhdysvalloista.
tössä olleita Vietnamin sodan
aikaisia asepukuja ja henkilökohtaisia esineitä vuosikymmenten ajalta. Vietnamin
sodassa Törnin viimeisen Lauri Törni - Larry Thorne palveli
maallisen matkan turmapai- kolmen eri valtakunnan sotilaana,
kalta löydetty helikopterin viimeiseksi USA:n armeijassa.

si-Kaukasuksella sijaitsevaa
Maikopin öljyaluetta. Elokuun
puolivälin jälkeen Wiking-divisioona ja suomalaiset sen
mukana siirrettiin Itä-Kaukasukselle.
Malgobekissä
pataljoona osallistui läpimurtoyrityksiin kohti lopullisena
tavoitteena olleita Bakun öljykenttiä. Pataljoona kunnostautui Terek-joen alueella käydyissä taisteluissa, vaikkakin
tappiot olivat suuret. Näiden
taisteluiden jälkeen pataljoona sai täydennystä 201 miehen verran suomesta syksyllä
1942. Syksyn ja alkutalven
1942 aikana Wiking divisioona ja suomalaispataljoona sen
mukana eteni lähelle Groznyn
öljyaluetta. Täältä alkoi vetäytyminen vuodenvaihteessa
1942. Suomalaiset kävivät
viimeiset
hyökkäystaistelut
helmikuussa 1943 Ukrainassa. Tämän jälkeen käytiin vain
lähinnä torjuntataisteluita perässä seuraavaa vihollista vastaan.
Suomalaisten kahden vuoden
sopimuskausi oli päättymässä
ja pataljoonan rintamalta vetoa alettiin valmistelemaan.
Pataljoonan siirto selustaan
alkoi 11.4.1943. Pataljoona
erotettiin Wiking divisioonan
alaisuudesta 24.4.1943 ja sen
siirto Saksan kotialueelle alkoi
29.4.1943, jonne saavuttiin
7.5.1943. Ruhpoldingin alppikylässä, Baijerin maaseudulla,
vietetyn loman jälkeen pataljoona siirrettiin junakuljetuksella Tallinnaan ja sieltä edelleen laivalla Hankoon, jonne
saavuttiin 1.6.1943. Pataljoonan kotiinpaluuparaati järjestettiin Tampereella 3.6.1943,
minkä jälkeen miehet saivat
kuukauden kotiloman. Loman jälkeen miehet koottiin
Hankoon, jossa pidettiin vapaaehtoispataljoonan
lakkauttamistilaisuus 11.7.1943.
Pataljoonan lakkauttamisen
jälkeen miehet siirrettiin Suomen armeijan riveihin sen eri
joukko-osastoihin.
Suomalaisia
vapaaehtoisia
kaatui Saksan itärintamalla
256 ja Suomen rintamalla 113
eli yhteensä 369 miestä.
(Lähde: Veljesapu- Perinneyhdistys r.y.)
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Sata vuotta sotilaskotitoimintaa Tuusulassa
Tuusulan Sotilaskoti
juhli 100- vuotista toimintaansa 6.4.2019
Puolustusvoimien
Kurssikeskuksessa
eli entisellä Taistelukoululla. Juhlien
valmistelu alkoi jo
edellisen
vuoden
puolella. Juhlat noudattivat perinteistä
kaavaa.

Varusmiehiä viettämässä vapaa-aikaa vuonna 1944 avatussa
“uudessa” Sotilaskodissa.
Kuva: Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen arkisto

Tilaisuuden kruunasi toiminnasta kirjoitetun historiakirjan julkistaminen. Historiantutkija Juhani Vakkuri
kasasi ansiokkaasti Tuusulan
Sotilaskodin sadan vuoden
toiminnan kirjaksi, jota olen
hyödyntänyt tämän artikkelin
kirjoittamisessa.

Toiminta alkaa
Kirkonmiehet olivat vahvasti
mukana perustamassa Sotilaskotia Tuusulaan, jonka pappilassa järjestettiin perustamista
varten kokous 28.1.1919.
Kokousväki päätti yksimielisesti perustaa sotilaskodin
Hyrylään. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi
valittiin rovasti Uno Wegelius ja varapuheenjohtajaksi Historianpastori
S.V. t u t k i j a
Vaarantaus ja J u h a n i
jäseniksi rouvat V a k k u r i
Betty Wegelius pitämässä
ja Alfhild Wes- j u h l a p u termarck ja neiti
Tilda Winqvist.
Sotilaskodin perustamisen
taustavaikuttajana oli jääkärieverstiluutnantti Lauri
Malmberg. Vaikka kaikki perustajajäsenet olivat ruotsinkielisiä, kirjoitettiin pöytäkirjat alusta alkaen suomeksi.
Mutta kirjanpito pidettiin
ruotsiksi aina 1930 -luvun alkuun asti. Ensimmäinen naispuheenjohtaja Maiju Holma
(Lustig), Krapin tilan emäntä,
valittiin 1922. Hänen kautensa

Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma ja varapuheenjohtaja Marja
Koponen yhdessä Uudenmaan Reserviläispiirin toiminnanjohtajan
Kari Halosen ja Uudenmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Tatu
Häkkisen kanssa.
Kuva: Maru Lemmetty

kesti aina vuoteen 1949 eli yli
talvi- ja jatkosodan.
Asianharrastajista koottu johtokunta oli hoitanut sotilas-

UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN PARTIOMESTARUUSKILPAILU 2019
KILPAILUKUTSU
Sarjat: Y ja 150 (partion minimi yhteisikä), partion vahvuus 1 + 2 henkeä.
Kilpailupaikka ja aika: Kokoontuminen ke 21.8. klo 17.30 Mäntsälän
Hirvihaaran kivääriradalle, Hirvihaarantie 725, Mäntsälä.
Kohdistusammuntamahdollisuus klo 17.30 – 17.50.
Kilpailu alkaa klo 18 osalajeina Hirvihaarassa tarkkuusheitto, maastojuoksu
(n. 900 m) ja pistooliammunta 22 cal (5 ls / kilpailija).
Siirtyminen Hirvihaarasta omilla ajoneuvoilla Järvenpään hiihtomajalle,
Jokelantie 27, Tuusula, jossa osalajeina on suunnistus ja kartanluku (5
etäisyyspistettä). Kilpailijakohtaista EMIT-korttia ei käytetä.
Kilpailumaksu: 30 € joukkueelta peritään Järvenpään hiihtomajalla.
Ampumavakuutus: Suositellaan, ei pakollinen.
Säännöt: www.uudres.fi > URHEILU > Piirikilpailusäännöt 2012.
Huolto hiihtomajalla: Pesumahdollisuus ja vaatimaton buffetti.
Ilmoittautumiset pe 16.8. mennessä:
Osmo Vikman, rokantero(at)gmail.com
Tiedustelut:
Timo Åkman, timo.akman(at)elisanet.fi tai 040 – 862 0791
Tervetuloa – Järvenpään reserviläiskerhot
Järvenpään Reserviupseerikerho

Järvenpään Reserviläiset

kotia. Toiminnan vakiintuessa
perustettiin Tuusulan Sotilaskotiyhdistys 2.4.1921. Sääntöihin kirjattiin yhdistyksen
tarkoitukseksi
sotilaskodin
ylläpitäminen Tuusulassa ja
toimia mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan sotilaiden
henkiseksi hyväksi. 1920 -luvulla sotilaille järjestettiin ohjelmallisia iltamia, joissa oli
puheita, esitelmiä, lausuntaa,
laulua jne. Lisäksi aliupseeristolle järjestettiin perheillanviettoja, joissa käsiteltiin
esim. raittiuskysymyksiä –
elettiinhän kieltolain aikaa.

Toiminta Perkjärvellä
Suomen armeijan tykistö kokoontui kesällä 1920
Perkjärvelle, Karjalan kannaksen Uudenkirkon pitäjään
Kaukjärven kylään, ampumaleirille. Hyrylä tyhjeni sotilaista. Tuusulan sotilaskodin
hoitaja neiti Tilda Winqvist
lähti tykkimiesten mukana
leirille hoitamaan kanttiinia.
Sotilaskotitoimintaan hankitut
tavarat myytiin 1930 -luvulla
Viipurin Sotilaskotiyhdistykselle, joka otti hoitaakseen
koko
kanttiinitoiminnan
Perkjärvellä.

Talvisota
Heti sodan alettua Hyrylän
kasarmilla oli vilskettä. Jatkuvasti tuli uusia reserviläisiä,
kun entiset lähtivät rintamalle.
Tästä seurasi, että sotilaskoti
kävi ahtaaksi – mutta uusia tiloja oli mahdoton saada. Myös
reserviläisten suuri määrä
johti siihen, että uusia koulutuspaikkoja lisättiin. Tuusulan
Sotilaskotiyhdistys avasi sotilaskodin 12.1.1940 Nummenkylän koulutuspaikkaan, jossa
toimittiin viisi kuukautta.

Välirauhan ja 		
Jatkosodan aika
Hyrylän varuskunta hiljeni
kevään 1940 aikana. Toukokuussa lähtivät reserviläiset ja
jäljelle jäivät vain vartiokomppania ja Suojeluskuntapiirin
esikunta. Elokuussa Polkupyöräpataljoona 6 saapui Hyrylään ja Sotilaskodissa alkoi
vilkas kausi. Ilo jäi lyhyeksi, sillä PPP 6 jätti Hyrylän
2.11.1940. Tammikuussa 1941
tykkimiehet palasivat. Vuodet
1941 – 1943 oli Sotilaskodille todella haasteellista. Välillä oli väkeä tuvan täydeltä ja
välillä ei asiakkaita näkynyt
– koko ajan elettiin sodankal-

taisissa oloissa. Myyntiin oli
vaikea saada tuotteita. Sokeria
ei ollut. Sakkariinitableteilla
saatiin makeutta korvikkeeseen.
Tuusulan Sotilaskoti sai uudet tilat jatkosodan loppuvaiheessa 14.7.1944. Samalla
toiminta monipuolistui. Kun
rauhansopimus oli solmittu,
valvontakomissio
ilmoitti,
että Suomen armeijan miesvahvuus saa olla sama kuin
vuoden 1939 alussa eli 37 000
miestä. Tämä hiljensi Sotilaskodin taas kerran. Lisäksi
sotilaat joutuivat mottimetsään helmikuusta heinäkuulle
1945. Sotilaskodista käytiin
aluksi myyntikeikalla kahdesti viikossa, mutta kesäkuusta
lähtien pystytettiin vakituinen
kanttiini mottimetsään.
Toinen kanttiini perustettiin
1945 Sotavammasairaalaan
Tuusulan Tuomaan kylään.
Kanttiini oli auki kaksi kertaa
viikossa. Lisäksi järjestettiin
ohjelmallisia iltamia.

Rauhan ajan toiminta
Sodan jälkeen kaikesta oli
puutetta. Puolustusvoimien
kahvia saatiin alkaa myydä
sotilaskodeissa maaliskuusta
1949 lähtien. Saman vuoden
marraskuussa päätettiin perustaa kanttiini Taistelukoululla,
joka toimi aina vuoteen 1996.
Vuodesta 1955 lähtien alettiin
ottaa varuskuntasuunnitelmissa huomioon myös sotilaskotien rakennustarve. Sotilaskotiliitto tiedusteli paikallisten
sotilaskotien tilojen tarvetta.
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys
ilmoitti tarvitsevansa 500 –
600 hengen salin, kokoushuoneen ja huoneen hiljentymistä

varten. Lisäksi todettiin, että
olisi tarvetta myös omalle
leipomolle. Toiveet toteutuivat ja päästiin uusiin tiloihin
22.1.1960. Tiloiltaan merkittävästi suurempaan Sotilaskotiin hankittiin pöytiä, tuoleja
ja muuta sisustustavaraa sekä
leipomoon tarvittavat koneet
ja laitteet. Investointi oli sen
verran raskas, että päätettiin
anoa Sotilaskotiliitolta lainaa aina kahteen miljoonaan
markkaan asti.
Muita merkittäviä taloudellisia
hankintoja oli oma sotilaskotiauto 1974 – Mercedes-Benz
L508/35 Kasten-merkkinen
pakettikuorma-auto. Kiitokori Oy teki sisustuksen muutostyöt. Lainaakin tarvittiin
30 000 mk, joka saatiin Tuusulan Säästöpankilta.
Tieto Helsingin Ilmatorjuntarykmentin toiminnan päättymisestä vuoden 2006 lopussa
huolestutti yhdistyksen johtoa
– miten ja missä toimitaan tästä eteenpäin. Yhtenä vaihtoehtona oli jopa toiminnan lopettaminen. Uusi toimintapaikka
löytyi Taistelukoululta, jossa
aikaisempina vuosina oli toiminut kanttiini. Vuoden 2007
alussa koko toiminta siirtyi
sinne. Taistelukoulu toimii
tänä päivänä Puolustusvoimien Kurssikeskuksena. Sotilaskoti vastaa kurssilaisten
aamiaisista, kahvituksista ja
kanttiini toiminnasta.
Vuoden 2018 aikana valmistaudittiin uuteen tilanteeseen,
sillä tiedossa oli, että samoihin
ravintola- ja keittiötiloihin oli
tulossa Leijona Catering Oy
vuoden 2019 alussa. Pitkään
suunniteltu ja välillä jopa peruttu kahden toimijan -malli
päätettiin toteuttaa. Yhteiseloa
on kestänyt nyt lähes puolivuotta ja voidaan todeta, että
kahden toimijan – malli on
saatu toimimaan.
Tuusulan
Sotilaskotiyhdistyksen toiminnassa on totuttu
muutoksiin, joita sadan vuoden aikana on ollut useita.
Tähän mennessä toiminta on
aina pystytty sopeuttamaan
vallitseviin olosuhteisiin. Kaikissa tilanteissa on muistettu
huolehtia
perustehtävästä;
varusmiesten ja kertausharjoituksissa olevien reserviläisten
hyvinvoinnista, varmistettu
sotilaskotiyhdistyksen
toimintaedellytykset ja sisarien
maanpuolustusvalmius. Vaikka yhdistyksen elintila on kaventunut sanan varsinaisessa
merkityksessä, on toiminta
edelleen vahvaa.

TEKSTI:
RITVA OHMEROLUOMA
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Järvenpään Reserviupseerikerho toimii
Kerhon 68. toimintavuoden kevätkaudelta kirjataan komeita
saavutuksia. Kerho
ylsi Tikkurilan Reserviupseerikerhon
jälkeen toiselle sijalle
RUL:n 309 yhdistyksen joukossa vuoden
2018 toimintakilpailussa.
Kuudesta veteraanilipaskeräyksestä kirjattiin 27 ja vapun
aaton
varusmieskeräyksen
johtamisesta 12 osallistumista. Ampumaharrastusta on
sen sijaan lamauttanut Taistelukoulun sisäradan menetys.
Viimeiseen ampumavuoroon
18. tammikuuta osallistui 10
jäsentä.

Lipaskeräyksessä Hannu Lagerström (oik.) ja Kari Haapanen sekä ykkösvuorosta Arno Tarjas Järvenpään Pajalan K-Supermarketissa 8.3.

Palkitsemisia
RUL palkitsi kerhon 840 eurolla viime vuoden toiminnasta. Piiri palkitsi Keijo Kylmälän Adalbert van der Pals
–mitalilla vuoden 2018 kerhopuheenjohtajana. Vuodesta
1989 alkaen tämä palkitseminen osui nyt kolmannen kerran
Järvenpään reserviupseerikerhon puheenjohtajalle.
Majuri Adalbert van der
Pals, s. 28.4.1918, sai kutsun viimeiseen iltahuutoon
27.2.2019. Muistokirjoitus on
toisaalla lehdessä.
Piirin parhaana yleistoimintakerhona kerho palkittiin Ollin miekka -kiertopalkinnolla

tä kultaisella, hopeisella tai
pronssisella soljella vuodesta
2001 alkaen. Mitali on perustettu vuonna 1989.
Jokke Härmä vastaanotti RUL
hopeisen ansiomitalin Järvenpään reserviläis- ja veteraaniyhdistysten 14. yhteiskokouksessa 17.4. RUL ham:n on
saanut aikaisemmin 32 jäsentä
ja yksi sidosryhmäkumppani
vuodesta 1989 alkaen. Mitali
on perustettu vuonna 1989.
Tuusulassa Ravintola Kerhossa pidetyssä palkitsemistilaisuudessa 4.6. jaettiin puolustusministerin myöntämät
Kerhon 1. vpj Jukka Huikko (vas.) ja sihteeri Esa Kukkonen luovuttivat SR RUL:n kultaiset ansiomitalit
hot:n Hannu Lagerströmille kerhon kevätkokouksessa 14.3. Lagerström Olli Greggilälle ja Esko Saraloitti veteraanikeräyksiin osallistumisen vuonna 2001.
kaselle. RUL am:n on saanut
aikaisemmin 21 jäsentä vuodesta 1980 alkaen ja RUL am
sk:n heistä 8 vuodesta 1999
alkaen, jonka myöntämiseen
vaaditaan vähintään 17 hallitusvuotta joko kerho-, piiri- tai
liittotasolla. RUL am on perustettu 1935 ja am sk 1981.
Jalkaväen säätiön 4.6. myöntämän Jalkaväen ansioristin
saivat kerhon esityksestä Olli
Greggilä ja Seppo Rantanen.
Kaksitoista keräysjohtajaa ja 49 KAARTJR:n Urheilukomppanian varusmiestä ovelta- ovelle suoritetun 25. veteraanikeräyksen tulopuhuttelussa Järvenpään kirkolla 30.4.

Keijo Kylmälä ja Veikko Karhumäki (oik.) vastaanottivat kerholle kahdennentoista kerran Ollin miekka –kiertopalkinnon toiminnanjohtaja Kari Haloselta (vas.) ja piirin pj Tatu Häkkiseltä piirin kevätkokouksessa Porvoossa
4.4. Halonen vastaanotti kokouksessa Kylmälältä kerhon esityksestä myönnetyn Mpm sk:n ja Kylmälä piiriltä vuoden 2018 puheenjohtajana Adalbert
van der Pals –mitalin. Kuva Markus Lassheikki.

Porvoossa

pidetyssä

piirin

sääntömääräisessä kevätkoko-

uksessa 4.4.

Mitalimenestystä
Hannu Lagerström vastaanotti Vapaussodan Perinneliiton
Sinisen Ristin havunoksatunnuksella kerhon kevätkokouksessa 14.3. SR hot:n on saanut

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

aikaisemmin 13 jäsentä ja kerhon esityksestä myös kaksi sidosryhmäkumppania vuodesta
1996 alkaen.
Kari Halonen vastaanotti
Maanpuolustusmitalin kultaisella soljella piirin kevätkokouksessa 4.4., jonka on saanut
aikaisemmin 16 kerhon jäsen-

Ampumakoulutusta naisille Loviisassa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
järjesti äitienpäivän
aattona 11. toukokuuta naisille kohdennetun ampumapäivän
Loviisan ampumaurheilukeskuksessa.

Osallistujat pääsivät päivän
aikana harjoittelemaan ja ampumaan 7,62 mm itselataavalla reserviläiskiväärillä ja
9 mm pistoolilla. Tätä ennen
koulutettiin myös turvallisen
aseenkäsittelyn perusteet.
Paikalliset reserviläisaktiivit
osallistuivat tapahtumaan kouluttajina ja toimitsijoina. Koulutuspäivän johtajana toimi
Caj Schauman, jonka ohjauksessa naiset pääsivät harjoittelemaan pistoolilla ampumista.
Kiväärikoulutus toteutettiin
MPK:n koulutuspäällikkö Juhana Liesimaan johdolla.
Suurin osa päivän koulutukseen osallistujista ei ollut ampunut aiemmin ruutiaseilla
lainkaan, tai ampumisesta oli
kulunut jo enemmän aikaa,
jonka vuoksi opetus lähti liikkeelle aivan perusteista, sisältäen myös lyhyen esittelyn
aseiden toimintaperiaatteista.
Koulutuspaikalla olevat apukouluttajat valvoivat, että
harjoittelu ja ampumatoiminta
sujuu oikein ja turvallisesti.
Päivän aikana kukin osallistuja pääsi ampumaan yhteensä
kymmeniä ohjattuja lauka-

Aitoa onnistumisen riemua - Anne Sokka-Tuomala löysi taulustaan
reikiä ensimmäisen laukaussarjansa jälkeen.

uksia molemmilla aseilla.
Kevyestä kevätsateesta huolimatta päivä oli sisältöineen
ja järjestelyineen kokonaisuudessaan erittäin hyvin onnistunut.

Tiia Kumin ei ollut ampunut aikaisemmin minkäänlaisella ampuma-aseella, mutta pienestä alkujännityksestä huolimatta ampuminen
itselataavalla kiväärillä sujui mallikelpoisesti

KUVAT JA TEKSTI:
JARKKO TÖRMÄNEN
Sini Hätönen (edessä) oli osallistunut aikaisemminkin MPK-ampumakoulutustilaisuuksiin ja se näkyi
varmoina ja harjoiteltuina otteina
ampumaradalla.

Ensimmäinen pistoolilla ammuttu sarja taulussa täytyy tallentaa
kuvamuistojen joukkoon
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MPK:n hallituksen puheenjohtaja Peltomäki ja toiminnanjohtaja Laatikainen Turun Sanomissa:

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus uudistuu

Työnsä maaliskuussa
päättänyt eduskunta
hyväksyi viimeisinä
istuntopäivinään vapaaehtoista
maanpuolustusta koskevan lain ja aselain
uudistukset,
joilla
yhdessä ja erikseen
on tuntuva vaikutus
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen.
Niin sanotun vape-lain uudistuksella vahvistetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa
sekä selkeytetään ja tehostetaan työnjakoa Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) välillä.
Uudistuksen myötä vapaaehtoista
maanpuolustusta
kyetään nykyistä paremmin
kehittämään
kokonaisuutena. Uudistus parantaa MPK:n
mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoista maanpuolustusta tunnetuksi erityisesti nuorille ja
naisille. Uudistuksella myös
varmistetaan vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
elinvoimaisuus koko valtakunnan
alueella.
MPK on vuodesta 1993 alkaen toiminut Suomen kattavin
kokonaisturvallisuuden
kouluttaja, joka edistää maanpuolustusta koulutuksen sekä
tiedotuksen ja valistuksen keinoin. Lakisääteisen sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen lisäksi MPK järjestää muuta kokonaisturvallisuutta edistävää varautumis- ja
turvallisuuskoulutusta.
Vuoden 2020 alusta voimaantuleva lakipäivitys täsmentää
MPK:n julkiset hallintotehtävät: sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus, tutustumistoiminta nuorille ja naisille, kansainvälinen koulutus-

Sotilaallisia valmiuksia edistävän koulutuksen kurssimaksujen alentaminen mahdollistaa kursseille osallistumisen yhä useammalle. Maksujen aleneminen riippuu valtionavun suuruudesta. ( KUVA: Tommy Koponen - Sahara 2019.)

toiminta sekä vapaaehtoista
maanpuolustusta koskeva tiedotus ja valistus. Lisäksi MPK
kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen sekä ohjaa, tukee ja sovittaa yhteen
jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutusta. MPK:lla on
14 maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta toimivaa jäsenjärjestöä.
Reserviläisten koulutuspolkuihin tulee uusia mahdollisuuksia. Varusmiespalveluksen tai
naisten vapaaehtoinen asepalveluksen jälkeen reserviläiset
voivat osallistua MPK:n sotilaallisia valmiuksia edistävään
koulutukseen sekä Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ennen mahdollisia
kertausharjoituksia. MPK:n

lähes 2?000 sitoutunutta sotilaskouluttajaa voivat toimia
reserviläisten kouluttajina vapaaehtoisissa harjoituksissa
sekä kertausharjoituksissa.
Reserviläisten koulutusmahdollisuudet paranevat, kun
MPK:n vastuulla olevaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen saadaan
Puolustusvoimien aseita ja välineitä käsittelykoulutukseen.
Ampuma-aselain ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lakien uudistukset yhdessä
parantavat MPK:n omien ammuntojen järjestämismahdollisuuksia.
MPK:n koulutuksessa hyödynnetään Puolustusvoimien
avointa oppimisympäristöä,
virtuaalikoulutusympäristöä ja
simulaattoreita sekä tarvitta-

via aseita ja koulutusvälineitä.
Reserviläisillä onkin mahdollisuus osoittaa kouluttautumisensa ja pätevyytensä ja sitä
kautta tulla sijoitetuksi sodan
ajan paikallisjoukkojen tehtäviin.
Sotilaallisia valmiuksia edistävän koulutuksen kurssimaksujen alentaminen mahdollistaa
kursseille osallistumisen yhä
useammalle. Maksujen aleneminen riippuu valtionavun
suuruudesta.
Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen resurssien lisäys parantaa paikallispuolustuksen
suorituskykyä. MPK:n henkilöstöresurssit ja toimintamahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun sen organisaatioon
rekrytoidaan kokonaan uusi
henkilöstöryhmä,
valmius-

päälliköt.
Valmiuspäälliköt
tekevät yhteistyötä Puolustusvoimien aluetoimistojen
kanssa paikallispataljoonien
koulutustarpeiden tunnistamisessa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.
Uuden lain toimeenpano edellyttää käytännön toimenpitei-

tä. Kaikki koulutusohjelmat
tarkistetaan ja uusia laaditaan
siten, että ne muodostavat
reserviläisille nousujohteisia
tehtäväpolkuja.
MPK:n koulutuksen laatu
varmistetaan.
Kouluttajien
valmentajina ja edellytysten luojina toimivat MPK:n
palkattuun
henkilökuntaan
kuuluvat koulutuspäälliköt.
Harjoitusten ja kurssien johtajina toimivat vapaaehtoiset
ovat harjaantuneet tehtäviinsä
kouluttajakoulutuksissa ja toimiessaan eri tehtävissä. Kursseista koottavan osallistujapalautteen pohjalta tehdään
itsearvioinnit ja koulutusohjelmia auditoidaan MPK:n
koulutuksen laatuvaatimusten
ja arviointikriteerien perusteella.
MPK:n mahdollisuudet turvallisuuden tuottamiseen paranevat. Vuoden jokaisena
viikonloppuna, koko maan
kattavan MPK:n koulutuspaikoilla, järjestetään lähes 40
kurssia, joihin osallistuu noin
1?000 henkilöä. Koulutuksen
tuloksena syntyvä vuosittainen 90?000 koulutusvuorokautta on merkittävä lisäarvo
Suomen kokonaisturvallisuudelle.

LÄHDE:
TURUN SANOMAT

Tapio Peltomäki on MPK:n hallituksen puheenjohtaja, everstiluutnantti (res) ja Pertti Laatikainen, MPK:n toiminnanjohtaja,
prikaatikenraali (evp).

Reserviläiset ovat MPK:n tärkein koulutusryhmä
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA) jatkuu
MPK:n
järjestämänä toimintana. MPK
ja Puolustusvoimat
kehittävät vapaaehtoisten reserviläisten
osallistumismahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä.
Uuden lainsäädännön nähdään
tuovan koulutukseen paljon
uusia mahdollisuuksia. Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat
ovat sotilaallisia valmiuksia
palvelevan koulutuksen suurin ja tärkein voimavara myös
jatkossa.
Reserviläisten kouluttaminen
on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ydintoimintaa
nyt ja jatkossa. MPK:n koulutus täydentää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
reservin kertausharjoituksia

ja vapaaehtoisia harjoituksia.
Reserviläisten 33 000 vapaaehtoista
osallistumiskertaa
vuodessa muodostavat merkittävän osan reservin koko koulutusvolyymista.
Vapaaehtoiset
reserviläiskouluttajat ja -tukitoimijat
vastaavat MPK:n koulutuksen käytännön toteutuksesta.
Kaikkiaan toimintaan sitoutuneita reserviläisiä on noin 2
300, ja heistä lähes 1 000:lla
on voimassa olevia Puolustusvoimien myöntämiä kouluttaja- ja muita oikeuksia. Luku
vastaa Maavoimien perusyksiköissä palvelevan kouluttajahenkilökunnan määrää.
Lakimuutos parantaa reserviläisten kouluttautumismahdollisuuksia
Eduskunta hyväksyi 7.3.2019
muutokset
vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annettuun
lakiin. Vuoden alussa 2020
voimaan astuvan lain mukaan
MPK:n julkisena hallintotehtävänä on järjestää sotilaallisia

Mitkä
vaikutukset
lakimuutoksilla
on
reserviläistoimintaan ja
MPK:hon?
valmiuksia palveleva koulutusta, tutustumistoimintaa
nuorille ja naisille, kansainvälistä koulutustoimintaa sekä
vapaaehtoista
maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja
valistusta. Samalla Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen
koulutuksen järjestämisvastuu
siirtyy MPK:lta Puolustusvoimille.
Vuonna 2018 MPK järjesti 1
163 sotilaallisia valmiuksia
palvelevaa koulutustapahtumaa ja 305 Puolustusvoimien

tilaamaa koulutustapahtumaa.
Näistä yhteensä lähes 1 500
tapahtumasta vain noin 300
siirtyy siis jatkossa Puolustusvoimien järjestettäviksi.
— Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus jatkuu MPK:n järjestämänä toimintana.
Uuden lainsäädännön nähdään
tuovan tähän koulutukseen
paljon uusia mahdollisuuksia.
Myös osa aiemmin Puolustusvoimien tilaamana järjestetystä koulutuksesta siirtyy muutosten seurauksena MPK:n
sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi, MPK:n
koulutuspäällikkö Juha Niemi
kertoo.
Aktiivisille ja sitoutuneille reserviläiskouluttajille tarjotaan
vuosittain kouluttajakoulutusta. Mukaan toimintaan pääsee helpoiten keskustelemalla
kurssinjohtajien ja paikallisten
koulutuspäälliköiden kanssa.
Reserviläiskouluttajia tarvitaan niin MPK:ssa kuin Puo-

lustusvoimissa
Vapaaehtoiset
reserviläiskouluttajat ovat sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen suurin ja tärkein voimavara myös jatkossa. MPK
ja Puolustusvoimat kehittävät
vapaaehtoisten reserviläisten
osallistumismahdollisuuksia
tiiviissä yhteistyössä. Kehittämisen yhtenä tavoitteena on
MPK:n ja Puolustusvoimien yhteinen kouluttajapooli,
johon kuuluvat reserviläiskouluttajat voivat toimia molempien tahojen koulutustapahtumissa.
— Yksi mahdollinen vaihtoehto reserviläiskouluttajalle
on, että hän sitoutuu osallistumaan noin neljään harjoitukseen vuosittain. Näistä yksi on
MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa toimintaa, toinen Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus ja kolmas
niin sanottu kova kertausharjoitus. Neljäs tapahtuma voi
olla esimerkiksi aselajikoulut-

tajakurssi, Niemi luettelee.
Vapaaehtoisten kouluttajien
määrän myös toivotaan kasvavan muutosten myötä. Tehtäviä ja nousujohteisia kouluttautumismahdollisuuksia
löytyy kaikille kiinnostuneille.
— Kouluttajana toimiminen
on tarkoitettu kaikille reserviläisille ja erityisesti reserviläisjohtajille. Mukaan pääsee
helpoiten
keskustelemalla
kiinnostavien kurssien yhteydessä paikallisen koulutuspäällikön ja kurssinjohtajan
kanssa, Niemi kannustaa.

MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi.
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Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg Aamulehdessä:

Vapaaehtoinen maanpuolustus
saatava vahvemmaksi
Suomen puolustusjärjestelmän
uskottavuus perustuu tasokkaaseen varusmies- ja reserviläiskoulutukseen. Siksi valiokunta
painotti, että nykyisten kertausharjoitusten sekä varusmiesten
maastovuorokausien määrää on
pidettävä minimitasona, josta ei
ole varaa tinkiä missään olosuhteissa, kirjoittaa puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg
Aamulehden kolumnissaan.

Reserviläisten koulutuksen
kehittäminen on keskeistä valmiuden ja
sotilaallisen suorituskyvyn kannalta,
kirjoittaa Puolustusvoimien komentaja
Jarmo Lindberg tamperelaisessa Aamulehdessä.
Ihminen on puolustuskyvyn
tärkein tekijä. Yleisessä asevelvollisuudessa se tarkoittaa
reserviläisiä, joiden osuus
sodan ajan henkilöstöstä on
yli 95 prosenttia. Tästä syystä reserviläisten koulutuksen
kehittäminen on keskeistä
valmiuden ja sotilaallisen
suorituskyvyn kannalta. Merkittävänä tekijänä tässä kokonaisuudessa on vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kehittäminen.
Eduskunta hyväksyi maaliskuussa vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lakipaketin.
Lakimuutoksen tarkoituksena on kehittää vapaaehtoista
maanpuolustusta, vahvistaa
sen asemaa paikallispuolustuksessa sekä selkeyttää työnjakoa Puolustusvoimien ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) välillä.
Lakimuutoksessa vastuu vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antamisesta siirtyy
Puolustusvoimien tehtäväksi.
MPK:n vastuulla on järjestää
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja toimintaa
sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta
ja valistusta. MPK kehittää
myös naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen
sekä
ohjaa, tukee ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutusta. Lisäksi
MPK järjestää tilaisuuksia,
joissa nuorten on mahdollista
tutustua maanpuolustukseen.
MPK:lle luodaan valmius- ja
turvallisuuspäällikköjärjestelmä, jossa valmius- ja tur-

SOTVA-koulutuksen lisäksi MPK on avannut uusia kurssityyppejä. Erityisesti naisille suunnatut ampumakurssit ovat saavuttaneet suuren suosion.
KUVA: Tommy Koponen - Sahara 2019)

vallisuuspäälliköt
toimivat
alueellisina yhteyshenkilöinä
MPK:n ja Puolustusvoimien
välillä ja varmistavat tarkoituksenmukaisen koulutuksen
toteutuksen paikallisjoukkojen
osaamistarpeiden mukaisesti. Lisäksi valmiuspäälliköt
suunnittelevat, valmistelevat
ja toteuttavat Puolustusvoimien ohjauksessa reserviläisten
rekrytointitilaisuudet paikallisjoukkojen yksiköissä ja
huolehtivat koulutusyksikköjensä henkilöstön osaamisen
kehittämisestä.
MPK:n koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta.
Vapaaehtoisille reserviläisille
tarjotaan jatkossa aiempaa

parempi mahdollisuus kerrata
tai syventää yksittäisen sotilaan taitoja ja hankkia uutta
osaamista, mikä voi johtaa
poikkeusolojen eri tehtäviin.
Vapaaehtoisten osaamista ja
aktiivisuutta
hyödynnetään
aiempaa enemmän Puolustusvoimien antaman koulutuksen
tukemisessa.
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on MPK:n
toimeenpanemaa koulutusta,
jota Puolustusvoimat ohjaa ja
valvoo sekä tukee materiaalilla, alueilla sekä asiantuntijoilla. Koulutuksen nousujohteisuuden ja haastavuuden
lisäämiseksi koulutus jaetaan
yhteiseen ja eriytyvään koulutukseen.
MPK voi kouluttaa myös

ei-asevelvollisia, koska MPK:n uudeksi tehtäväksi säädettiin varusmiespalvelukseen
liittyvän tutustumistoiminnan
järjestäminen yli 16 vuotta
täyttäneille. Lisäksi 18 vuotta
täyttäneille naisille, jotka eivät
ole suorittaneet asepalvelusta,
kehitetään mahdollisuutta tutustua varusmiespalveluksessa
annettavaan koulutukseen.
Lakimuutoksen jälkeen Puolustusvoimien ja MPK:n tehtävät ja vastuut ovat entistä selkeämmät ja Puolustusvoimilla
on konkreettinen ohjausvastuu
vapaaehtoiseen
toimintaan.
Puolustusvoimien ohjauksessa
vapaaehtoinen koulutus tukee
paikallisjoukkojen koulutusta,
ja koulutusmuotoa voidaan
käyttää myös operatiivisten

(

joukkojen osaamisen kehittämisessä kaikkien puolustushaarojen toiminnassa. Samanaikaisesti
Puolustusvoimat
kehittää reserviläisten koulutuksen sisältöä ja toteutusta
osana Koulutus 2020 ohjelmaa.
Lakimuutos vaatii myös resursseja. Lakia valmistellessaan Puolustusvaliokunta
totesikin, että lakimuutos edellyttää lisärahoitusta 42 henkilön palkkaamiseksi, jotta uudistuksen toteutus ei vaaranna
varusmies- ja reserviläiskoulutuksen tuloksia. Suomen
puolustusjärjestelmän uskottavuus perustuu tasokkaaseen
varusmies- ja reserviläiskoulutukseen. Siksi valiokunta
painotti, että nykyisten ker-

tausharjoitusten sekä varusmiesten maastovuorokausien
määrää on pidettävä minimitasona, josta ei ole varaa tinkiä
missään olosuhteissa.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus kehittyy toimintaympäristön
vaatimusten
mukaisesti. Lakimuutos on
tervetullut, mutta se edellyttää resursseja toimeenpanoa
varten. MPK:n koulutuksella
tuetaan reserviläisten valmiutta, osaamista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä,
tiivistetään paikallisjoukkojen
ja reserviläisjärjestöjen yhteistyötä sekä täydennetään
varusmieskoulutuksessa ja
kertausharjoituksissa opittua.
Puolustusvoimien ja MPK:n
koulutuksen pitää olla riittävän laadukasta, jotta se vastaa osallistuvien henkilöiden
odotuksia.
Tervetuloa kouluttautumaan
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vapaaehtoisiin harjoituksiin!

LÄHDE: AAMULEHTI
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Tule mukaan NASTA-harjoitukseen oppimaan arjen turvallisuustaitoja!

Naisten Valmiusliiton Pihlaja-harjoitus taas syyskuussa
Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Siihen voi osallistua ilman ennakkotaitoja
eikä osallistuminen edellytä minkään järjestön
jäsenyyttä. Harjoituksen kokonaisvahvuus on
noin 350 naista. Jokaiselle kurssille otetaan
puolet ensikertalaisia ilmoittautumisjärjestyksessä. Toiminta ei ole sotilaallista.

Suomalaiskodeissa sattuu vuosittain kymmeniätuhansia tapaturmia.
Niihin varautuminen ja niistä selviäminen vaativat koulutusta ja taitojen
harjoittelua. ( KUVA: Naisten Valmiusliitto)

Första hjälpen i det
verkliga livet
NASTA-harjoitukset
ovat
valtakunnallisia naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka
järjestetään liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoisten naisten
voimin. Osallistuminen ei
edellytä aikaisempaa kurssikokemusta eikä ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin
aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin kaikille naisille
soveltuvaa peruskoulutusta.
Alaikäraja on 15 vuotta. Harjoituksen tavoitteet ovat vahvistaa osallistujien turvallisuustaitoja ja toimintakykyä
sekä arjessa että poikkeusoloissa ja harjoituttaa naisia
toimimaan johto-, organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissäjärjestelyistä.
Pihlaja 2019 -harjoitus järjestetään 20. – 22.9.2019
Helsingissä. Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa
pidettävän harjoituksen käytännön toteutuksesta vastaa
Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja
Kati Pitkänen. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina.
Harjoitus alkaa perjantaina
20.9.2019 klo 11.00 ja päättyy sunnuntaina 22.9.2019 klo
15.00. Harjoituksen ilmoittautumispiste avataan 20.9. klo
9.00 ja suljetaan klo 11.00.
Helsingissä koostuu kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee ilmoittautuessaan
yhden. Kurssit ovat:

Kyberturvallisuus
Kyber-alkuiset termit viittaavat sähköisessä muodossa
olevan informaation käsittelyyn eli tietotekniikkaan,
tiedonsiirtoon sekä tietojärjestelmiin.
Kurssin jälkeen osallistuja

tuntee yleisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät termit,
yleisimmät kyberuhkat ja
niiden torjuntakeinot. Osallistuja hallitsee peruskäyttäjälle
tärkeimmät tietoturvatoimenpiteet. Hän osaa itsenäisesti
hakea lisätietoa ja tuntee muutamia tietolähteitä aiheesta.

Informaatio-		
vaikuttaminen
Tieto on valtaa. Siksi tietoon
eli informaatioon pyritäänkin
vaikuttamaan koko ajan. Informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan vaikuttamista kansalaisiin, päätöksentekijöihin
ja toimintakykyyn ohjailemalla saatavilla olevaa informaatiota ja sen kulkua.
Kurssin jälkeen osallistuja
tunnistaa erilaiset vaikuttamisyritykset ja tuntee hyvin
eri käsitteet, jotka liittyvät
informaatiovaikuttamiseen.
Lisäksi osallistujan medialukutaito on kehittynyt ja hän
tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja. Kurssin aikana saamme useita käytännön
esimerkkejä siitä, kuinka eri
tahot ovat yrittäneet informaatiota muokkaamalla saada
omien tavoitteiden mukaisia
muutoksia kohteissaan. Kurssi jakautuu teoria- ja harjoitusosuuteen. Edellyttää hyviä
atk-taitoja ja omaa kannettavaa tietokonetta. Henkisesti
vaativa kurssi.

Arjen turvallisuus
Kodeissa sattuu vuosittain yli
300 000 tapaturmaa ja rakennuspaloja on yli 10 000. Pienillä teoilla voi parantaa omaa
ja läheisten turvallisuutta.
Kurssin jälkeen osallistuja
osaa ennakoida henkilökohtaista turvallisuuttaan uhkaavia tekijöitä sekä selviytyä
yleisimmistä arjen häiriötilan-

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta ja hätäensiavun antamista. ( KUVA: Naisten Valmiusliitto)

”Det behövs hjältar i vardagen, då de första minuterna
oftast är de viktigaste. Vi kan
alla vara hjältar, krävs bara
kunnande och vilja att agera
rätt.”
Eleven kan upprepa de färdigheter i första hjälpen hon
lärt sig på kursen. Efter skolningen kan eleven erinra sig
de allmänna principerna i
hjälpprocessen, kan ge första
hjälpen och göra nödanmälan samt förebygga olyckor i
hemmet. Under kursens gång
övas färdigheter i första hjälpen via praktiska situationer
(bl.a. akuta sjukdomsfall och
olyckor). Kursen är praktisk.

Turvallisesti vesillä
Oli vesi sitten lämmintä tai
kylmää, yllättäen veden varaan joutuminen ajaa helposti paniikkiin. Tärkeintä on
pysyä mahdollisimman rauhallisena ja keskittää energia
pelastumiseen.
Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa tapoja liikkua
turvallisesti vesillä eri vuodenaikoina ja toimii oikein
hätätilanteessa. Kurssilla tutustutaan vesillä liikkumisen
turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja.

Selviytyminen sähköttä
teista. Kurssilla harjoitellaan
alkusammutusta ja hätäensiavun antamista sekä saadaan
valmiuksia kodin ja lähiyhteisön varautumiseen. Lisäksi
saadaan ajankohtaista tietoa ja
käytännön harjoitusta henkilökohtaisesta turvallisuudesta
ja matkustusturvallisuudesta.
Osa kurssista pidetään ulkona.
Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
Toiminta väkivaltaisessa ääri-

tilanteessa
Vaarallisessa tilanteessa pakene, jos mahdollista ja käske
muut mukaan. Jos et pääse
pakenemaan, piiloudu ja laita
puhelin äänettömälle. Hälytä
apua heti, kun et ole välittömässä vaarassa. Kurssin
jälkeen osallistuja tuntee keinoja, miten pitää toimia aggressiivisen henkilön uhatessa
sekä väkivaltaisessa ääritilanteessa. Hän osaa liikkua tur-

vallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Kurssilla perehdymme
eri viranomaisten toimintaohjeisiin ja harjoittelemme toimintatapoja erilaisissa kuvitteellisissa väkivaltatilanteissa.
Opimme myös yksinkertaisia
suojautumiskeinoja sekä ensiaputaitoja. Lisäksi käymme
läpi kriisiavun perusteita esimerkkitapausten avulla.

Mitä tapahtuu pitkän sähkönkatkon aikana vedenjakelulle,
liikenteelle ja lämmitysjärjestelmille? Toimivatko puhelimet? Panevatko kaupat ja
pankit ovensa kiinni? Mistä
kansalaiset saavat tietoa tilanteesta? Kurssin jälkeen osallistuja osaa varautua ennakkoon sähkökatkokseen niin,
että hän selviytyy omavaraisesti 72 tuntia. Kurssilainen
tuntee vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitä arjesta säh-
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Maastotaidot-, ajo- ja
luonnonmuonakurssit

Kuinka selviytyä ja kuinka varautua
tilanteeseen, jos kodista menevät
sähköt poikki? Selviytymisen niksit
ja kotivaran käsite tulevat kurssilla
tutuiksi. ( KUVA: Naisten Valmiusliitto)

lanteissa kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Kurssin jälkeen
osallistuja tunnistaa erilaisia
yksilöllisiä tapoja käyttäytyä
kriisitilanteessa sekä osaa ottaa käyttöön erilaisia vuorovaikutuskeinoja auttaakseen
ja tukeakseen kriisissä olevaa
ihmistä. Kurssilla osallistuja saa teoriatietoa erilaisista
kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden
rooleista auttamistilanteissa.
Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten pohjalta ja
samalla mietitään myös omaa
käyttäytymistä ja jaksamista
vapaaehtoisena auttajana.

Kouluttajakoulutus
Maastoon kadonneen henkilön etsiminen ja hänen auttamisensa on monenlaista osaamista vaativa toimintaketju. ( KUVA: Naisten Valmiusliitto)

kökatkosten aikana sekä osaa
nimetä keskeisimmät asiat,
jotka vaikuttavat henkilön/
perheen selviytymiseen sähkö-katkosten aikana. Kurssilla
tutustutaan sekä kunnan että
yksilön varautumiseen ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkoksen aikana. Kurssin aikana
harjoitellaan myös ulkona.

Lapset kriisissä – kuinka
kohdata ja tukea lasta?
Kriisit voivat vaikuttaa voi-

makkaasti. Kriisi on äkillinen
ja odottamaton tapahtuma,
jossa lapset ovat erityisen
haavoittuvassa
asemassa.
Kurssin jälkeen osallistuja
tuntee lasten erityisaseman
erilaisissa kriisitilanteissa ja
tuntee perusperiaatteet lasten
kohtaamisessa ja tukemisessa.
Kurssi vahvistaa käytännön
harjoitusten avulla valmiutta
kohdata ja tukea lapsia kriistilanteissa. Kurssilla käydään
läpi mm. keskeiset lastensuojelun periaatteet, Lapsiystä-

vällinen tila -toimintamalli ja
harjoitellaan sekä psykologisen ensiavun että fyysisen
ensiavun antamista.

Henkinen kriisinkestävyys
Äkillisen
elämänmuutoksen, kuten onnettomuuden
ja katastrofin kohdatessa on
toisen ihmisen läsnäololla
suuri merkitys. Koulutetut
vapaaehtoiset voivat auttaa
ihmisiä tällaisissa vaikeissa ti-

Koulutus mahdollistaa oman
osaamisen laajentamisen ja
mahdollistaa asiantuntijuuden hyödyntämisen kouluttajatehtävissä. Kurssin jälkeen
osallistuja tuntee kouluttamisen periaatteet ja kouluttajan
tehtävät, sekä tietää miten
koulutus suunnitellaan ja toteutetaan. Lisäksi opetellaan
palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssi antaa
perusvalmiudet toimia kouluttajana tai apukouluttajana Naisten Valmiusliiton ja
Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen kursseilla.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta
ennen harjoitusta kirje, jossa
kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta
ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet
lähetetään osallistumismaksun 75 € suorittamista varten
aikaisintaan 21 päivää ennen
harjoitusta sähköpostitse tai
e-kirjeenä.
Osallistumisen
peruuttaminen tätä ennen ei
aiheuta kustannuksia.
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät
yhteiskyytejä harjoitukseen
eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi puheenjohtajalta
.
Yhteystiedot löydät:
http://naistenvalmiusliitto.fi/
aluetoimijat/

LÄHDE: NAISTEN
VALMIUSLIITTO

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille
kohdennettuja harjoituk-sia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja
valitun kurssin ai-heesta. Harjoitukseen osallistuminen
vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
PikkuNASTA Mielikki -harjoitus toteutetaan Nurmeksen Sotinpurolla 30.8.-1.9. 2019.
Maastotaidot - ja luonnonmuonakurssilla kurssilainen
osaa liikkua turvallisesti maastossa ja selviytyä luonnon
olosuhteissa. Kurssilainen tuntee joitakin luonnosta syötäväksi kelpaavia raaka-aineita ja osaa hyödyntää niitä
turvallisesti sekä valmistaa niistä ruokaa.
Kurssi soveltuu kaikille ja kaikenikäisille. Ikäraja osallistujille on 15 vuotta, alle 18-vuotiailla tulee olla vanhempien lupa.
Kurssilla yövytään teltassa ja valmistetaan ruokaa leiriolosuhteissa hyödyntäen luonnon antimia turvallisesti. Kurssilla opitaan maastossa selviytymisen kannalta
tärkeimmät taidot, kuten teltan pystytys, nuotion teko ja
ruoanvalmistusta eri ruoka-aineista. Kurssillla kerrataan
retkeilijän keskeisiä ensiaputaitoja ja alkusammutusta.
Kurssi soveltuu hyvin retkeilystä ja erätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.
Kurssinjohtaja: Arja Marjokivi 040 3659321 sp arja.
marjokivi@savonsahko.fi
Kurssin varajohtaja Pirjo Tiirikainen 040 5727514 sp tiirikainen.pirjo@gmail.com
Hallinto: Kimmo Salo; kimmo.salo@mpk.fi

Liikenneturvallisuus - ja B-ajo-oikeuskurssi
Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa ennakoida ja arvioida liikenteen riskitilanteita ja vastuullista toimintaa
tieliikenteessä. Kurssilainen osaa käyttää puolustusvoimien B- ajoluokkaan kuuluvia ajoneuvoja. Kurssilaisille
voidaan myöntää koulutuksen jälkeen puolustusvoimien
B-ajo-oikeus.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat puolustusvoimien B-ajo-oikeutta. Kurssille ilmoittautuvalla
täytyy olla voimassa vähintään B-luokan ajokortti eikä
saa olla vakavia ajo-oikeuteen vaikuttaneita/vaikuttavia
rikkomuksia.
Kurssilla harjoitellaan ajoneuvon käyttöönottotarkastustapäivittäishuoltoa sekä toimintaa tyypillisimmissä
liikenneonnettomuuksissa ja hätäensiavun antamista
onnettomuuspaikalla. Kurssilla perehdytään ajoneuvon
käyttöön vaikuttaviin erityismääräyksiin (B ajo-oikeusteoria) sekä tutustutaan maastoajoneuvon käyttöön ja rakenteeseen sekä suoritetaan ajo-oikeuden myöntämiseen
liittyvä ajoharjoittelu.

Selviytyminen sähköttä-kurssi
Kurssilainen osaa varautua ennakkoon sähkökatkokseen
niin, että hän selviytyy omavaraisesti 72h. Kurssilainen tuntee vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitä arjesta
sähkökatkosten aikana sekä osaa nimetä keskeisimmät
asiat, jotka vaikuttavat henkilön/perheen selviytymiseen
sähkökatkosten aikana.
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Lounaspussikokeilusta rohkaisevia tuloksia Puolustusvoimissa

Pussilounaita tarjolla jatkossakin
Varusmiesten
peruskoulutuskaudella
kokeiltiin
lounaspussiruokailua osana Koulutus 2020
-uudistusohjelmaa.
Ensimmäisestä kokeilujaksosta saatiin
rohkaisevia tuloksia
ja kokeilua jatketaan.

Nijmegen
kutsuu taas
Seuraava Viergdaagse marssitaan Hollannin Nijmegenissä 16.–19.7. 2019. Vierdaagse on maailman suurin marssitapahtuma
ja sen odotetaan tänäkin vuonna keräävän
vakiintuneeseen tapaansa yli 40 000 marssijaa eri puolilta maailmaa.
Nijmegenin marssi (holl. Vierdaagse, ”neljän päivän tapahtuma”) on maailman suurin marssitapahtuma, joka järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälissä Nijmegenin kaupungissa Alankomaissa.
Osanottajat marssivat päivittäin 30, 40 tai 50 kilometriä, ja
marssin suorittaneet saavat Alankomaiden kuningaskunnan
virallisen kunniamerkin, Vierdaagse-ristin. Osallistujat ovat
pääosin siviilejä, mutta mukana on myös tuhansia sotilasmarssijoita.
“Vierdaagse” on järjestetty vuodesta 1909 lähtien, ja Nijmegenissä se on marssittu vuodesta 1916 lähtien. Vaikka Nijmegenin marssi oli alun perin sotilaallinen, nykyisin se on
lähinnä siviilitapahtuma. Osallistujamäärä on viime vuosien
aikana kasvanut: nyt marssijoita on noin 40 000, joista noin
5 000 on sotilaita. Ruuhkan välttämiseksi marssireitillä järjestäjät ovat vuodesta 2004 lähtien rajoittaneet marssijoiden
lukumäärää. Monet osallistujat marssivat joka vuosi, niinpä
joukossa on useita 50 ja jopa 60 kertaa mukana olleita. Ensimmäinen marssipäivä on aina heinäkuun kolmas tiistai.
Nijmegenin marssin jokainen päivä on nimetty reitin neljän
suurimman kaupungin mukaan. Tiistai on Elstin päivä, keskiviikko on puolestaan nimetty Wijchenille, torstai Groesbeekille ja perjantai Cuijkin kaupungille. Reitti pysyy aina
samana paitsi jos sen muuttamiseen on jokin erityinen syy,
kuten vuonna 2007. Tuolloin reitti muutettiin kulkemaan
Waalkaden kaupungin läpi, sillä alkuperäinen reitti oli aiempina vuosina ruuhkautunut liiaksi. Vuonna 2006 Nijmegenin marssi keskeytettiin ensimmäisen kerran – sota-vuosia
lukuun ottamatta – 90 vuoteen. Tuhannet osallistujat olivat
keskeyttäneet ensimmäisen päivän jälkeen, ja kaksi marssijaa oli kuollut kuumuuden vuoksi.
Perjantaina marssijoiden lähestyessä maalialuetta yleisö kukittaa heitä miekkaliljoilla. Tapa juontaa juurensa antiikin
Roomaan, missä gladiaattoreita kunnioitettiin vastaavalla
tavalla. Nijmegenin marssin viimeinen osuus St. Annastreetillä tunnetaan myös nimellä Via Gladiola.

Joukkueessa askel on kevyempi
– Kannustavaa ja suositeltavaa on, että reserviläisaktiivit
osallistuvat marssille joukkueena, jossa on vähintään 11
henkilöä. Kannustavassa ryhmässä jaksaa paremmin sekä
harjoitella että itse tapahtumassa. Lisäksi joukkueena marssivat saavat Nijmegen-ristin lisäksi myös joukkuekohtaisen
mitalin, kurssinjohtaja Caspar von Walzel kannustaa.
Marssille osallistuminen toteutetaan MPK:n kurssina, jolloin
osallistujilla on voimassa oleva marssin aikainen tapaturmavakuutus. Vakuutus ei kata matkoja Hollantiin ja takaisin,
eikä marssin aikaisia sairauskohtauksia. Niitä varten osallistujilla tulee olla omat henkilökohtaiset matka- ja sairauskuluvakuutukset. Vakuutusturva alkaa henkilön ilmoittautuessa
paikan päällä marssitapahtumaan ja päättyy hänen poistuessaan tapahtumapaikalta Camp Heumensoordilta. Tukikohta-alueella tulee ilmoittautua viimeistään sunnuntaina 14.7.
ja sieltä tulee poistua lauantaina20.7. klo 12.00 mennessä.
Varsinainen marssi alkaa tiistaina 16.7. ja päättyy perjantaina 19.7..

Tammi-helmikuussa
2019
varusmiesten lounaspussiruokailun kokeiluun osallistui
yhteensä 2500 varusmiestä
Porin prikaatissa Niinisalossa,
Maasotakoulussa Haminassa,
Rannikkoprikaatissa
Upinniemessä ja Ilmasotakoulussa
Tikkakoskella.
Varusmiehet saivat neljän viikon ajan
tiistaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin lounaspussin mukaansa maastoon koulutuksen
lomassa nautittavaksi. Kokeilulla haluttiin selvittää, voiko lounaspusseilla tehostaa
ajankäyttöä ja toisaalta sitä,
millainen vaikutus lounaspussiruokailulla on varusmiesten
toimintakykyyn.

Pakkasjaksoilla pussilounas havaittiin hiukan köykäiseksi evääksi.

Kokeiltavana oli sisällöltään
viisi erilaista lounaspussia,
jossa oli muun muassa energiapatukoita, pähkinöitä sekä
levitteitä. Myös erityisruokavaliot oli huomioitu. Pussin
sisällön kokonaisenergiamäärä vastasi maastolounasta.
Tuotteet olivat valmiita nautittaviksi sellaisenaan, eivätkä
vaatineet lämmitystä tai vettä,
lukuun ottamatta urheilujuomatuotteita. Kokeilun aikana
aamupala, päivällinen ja illallinen tarjottiin varuskunnassa
normaaliin tapaan.

Kokeilusta saatiin
rohkaisevia
tuloksia,
mutta havaittiin myös
kehittämiskohteita
Alkuvuoden kovat pakkaset
tekivät lounaspussikokeilusta
haastavan. Kylmistä olosuhteista huolimatta suunnitellut
maastoharjoitukset
voitiin
kuitenkin toteuttaa lounaspussiruokailuun tukeutumalla.
Havaittiin, että lounaspussien
käyttö tehostaa maastoharjoittelua ja säästää siirtymisiin
käytettävää aikaa. Lounaspussiruokailulla voitiin myös
harjoitella
poikkeusolojen
ruokailumallia.
Lounaspusseja testanneet varusmiehet olivat enimmäkseen
tyytyväisiä tuotteiden makuun. Riittävästä energiamäärästä huolimatta lounaspussin
sisällön nauttiminen ei tuonut
lämpimän lounaan kaltaista
kylläisyyden tunnetta. Maastoharjoittelun aikana varusmiehen toimintakyky saattoi
heikentyä, jos hän ei syönyt
kaikkia pussin sisältämiä tuotteita. Samoin kävi, jos pussin
koko sisältö oli käytetty yhdellä ruokailukerralla tai jos
varusmies oli nauttinut kaikki
eniten energiaa sisältävät tuotteet jo päivän aluksi. Pussien
sisältöä tullaankin kehittämään muun muassa lisäämällä

Pussilounaiden sisältöä tullaan kehittämään entisestään ja kokeilua jatketaan heinäkuussa 2019.

tuotevalikoimaan hitaammin
vaikuttavia energianlähteitä ja
pureskeltavia tuotteita. Puolustusvoimien henkilökuntaa
ja kouluttajia on jatkossa perehdytettävä lounaspussien
käyttöön perusteellisemmin,
jotta he voivat edelleen ohjeistaa varusmiehiä rytmittämään pussiruokailua tarkoituksenmukaisesti.
Lounaspussit koettiin helppokäyttöisiksi, riittävän kevyiksi
ja säilyviksi. Jätteiden ja roskien käsittelyyn kiinnitetään
erityistä huomiota sekä koulutusvaiheessa, että maastoruokailun valvonnassa.

Kokeilua jatketaan
heinäkuussa
Lounaspussikokeilua jatketaan heinäkuun 2/19 saapumiserän varusmieskoulutuksessa
samoissa joukko-osastoissa
kuin alkuvuoden kokeilussa.
Kokeiluun osallistuu yhteensä
2500 varusmiestä. Kokeilut
toteutetaan 22.7. - 15.12.2019,
eli lähes koko varusmiespalveluksen aikana ja lounaspusseja käytetään alokasjakson
lisäksi muillakin koulutusjaksoilla. Keskimäärin kokeiluun
osallistuva varusmies syö
noin 20 lounaspussia palveluksensa aikana eli noin ker-

ran viikossa.
Koulutus 2020 -uudistushanke tarjoaa mahdollisuuden
kokeilla uusia asevelvollisten
koulutuskäytäntöjä
systemaattisesti ja tunnistaa
toimivimmat käytännöt. Lounaspusseja tullaan mahdollisesti käyttämään vuodesta
2020 eteenpäin yhtenä ruokailun vaihtoehtona kaikissa asevelvollisten koulutustapahtumissa sekä poikkeusoloissa.
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Ampumaratojen ympäristöhaitat vähenivät ja koulutusolosuhteet paranivat

Melu- ja jäämähaittoja kuriin 25 puolustusvoimain radalla
Puolustusvoimat ja
Puolustushallinnon
rakennuslaitos toimeenpanivat vuosina
2012–18
ampumaratojen ympäristönsuojelun teknisen parantamishankkeen,
jonka loppuraportti
julkaistiin 15. huhtikuuta.
Hankkeen
avulla parannettiin
merkittävästi
puolustusvoimien koulutuskäytössä olevien
ampumaratojen aiheuttamien ympäristöhaittojen hallintaa
sekä kehitettiin ampumaratojen koulutuksellisia olosuhteita.
Puolustusvoimien ampumaratojen ympäristönsuojelun parantamishankkeen yhteydessä
kehitettiin muun muassa ratojen melunvaimennusrakenteita.
Ympäristönsuojeluhankkeen
parantamistoimenpiteet tehtiin
vuosien 2012–2018 aikana
yhteensä 25 ampumaradalle
Baggbyssä,
Haapajärvellä,
Hiukkavaarassa, Hoikanportissa, Hälvälässä, Hätilässä,
Kyrönpellossa,
Lakialassa,
Luonetjärvellä, Lupinmäessä,
Padasjoella, Pahkamaalla, Parolannummella, Pirkkalassa,
Pohjankankaalla,
Raasissa,
Santahaminassa, Sodankylässä, Syndalenissa, Säkylässä,

Magneettinen hylsynkeräyslaite helpottaisi puhdistusurakkaa melkoisesti.

Taipalsaarella, Tammelassa,
Tyrrissä, Upinniemissä ja
Vekaranjärvellä. Kahdeksalla koulutuskäytössä olevalla
ampumaradalla (Skinnarvik,
Pansio, Vuosanka, Rissala,
Gyltö, Russarö, Heinuvaara
ja Niskavaara) ei ole arvioitu olevan ympäristöhaittojen
hallintaan liittyviä suojaustarpeita.

Hankkeen
lopputuloksena
ampumaradat vastaavat ympäristölupien
vaatimuksia
sekä noudattavat ympäristöhaittojen vähentämisessä ympäristönsuojelulain mukaista
parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämisen periaatetta.
Ampumaratojen
melusta
syntyviä haittoja on pystytty

vähentämään
merkittävästi
ja haitta-aineista aiheutuvat
riskit ovat hallinnassa. Ennen
hanketta
puolustusvoimien
ampumaratojen melulle altistui noin 2400 asukasta ja 630
vapaa-ajan asuntoa, kun taas
hankkeen lopussa altistuvia
oli enää noin 500 asukasta ja
100 vapaa-ajan asuntoa. Ampumakatosten äänenvaimen-

nusrakenteilla
vähennettiin
ympäristömelun lisäksi ampujien ja kouluttajien altistumista ampumamelulle.
Puolustusvoimien ampumaratojen ympäristönsuojelun
parantamishankkeessa kehitettiin yhteensä 25 radan ympäristöhaittojen hallintaa ja
koulutuksellisia olosuhteita.
Hankkeen aikana vähennettiin

merkittävä osuus haitta-aineiden päästökuormituksesta
poistamalla
taustavalleista
lyijyluoteja, niistä pirstoutuneita kappaleita ja raskasmetallipitoisia maa-aineksia.
Taustavalleihin rakennettujen
suojaus- ja tiivisrakenteiden
ansiosta haitta-aineiden liukeneminen ja kulkeutuminen syvemmälle maaperään ja pohjaveteen estyy. Rata-alueelle
kertyvät suoto- ja hulevedet
ovat myös hallittavissa vesienhallintarakentein. Niiden aiheuttama kuormitus on jatkossa luotettavasti tarkkailtavissa
sekä tarvittaessa käsiteltävissä
vähemmän haitalliseksi.
Ampumaradoille rakennetut
ympäristönsuojelurakenteet
luovat edellytykset toiminnan
jatkamiselle. Hankkeen lopussa kehitettiin toimintamalli
rakenteiden kunnossapitoon,
jotta ne pysyvät toimintakuntoisena tulevaisuudessakin.
Kunnossapitotarpeen arviointi
on liitetty osaksi kohdekohtaisia huolto- ja tarkkailuohjelmia.
Hanke toteutettiin puolustusvoimien ja Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen yhteistyönä. Hankkeessa oli osallisena
myös lukuisia ampumaseuroja
ja yhdistyksiä, jotka tekivät
omille lajiradoilleen parantamistoimenpiteitä.
Ampumaratojen ympäristönsuojelun teknisen parantamishankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 25 miljoonaa
euroa.

Talkoovoimin Upinniemen liikemaaliradan kunnostamistoimiin
Huhtikuinen aamuaurinko lämmitti mukavasti paidan selkää,
kun reserviläiset kunnostivat Upinniemen
varuskunnan ampumaradan liikemaaliradan aluetta.

Kirkkonummen seudun reserviläisten ja Kirkkonummen
reserviupseeriyhdistyksen talkooporukka kunnosti liki 40
jäsenen voimin liikemaalirataa Upinniemen varuskunnan
ampumaradalla. Talkootyö oli
osa yhteistä ampumaratojen
käyttöoikeussopimusta reserviläisyhdistysten ja puolustusvoimien välillä. Sopimuksen
mukaan reserviläisyhdistykset
sitoutuvat puolustusvoimien
johdolla suorittamaan ampumaratoihin kohdistuvaa kunnostamis- tai perusparannustyötä. Tällä kertaa kohteeksi
oli valittu liikemaalirata, jossa
pääpaino oli lisätä ampumataulujen kiinnitysten ja puukehysten määrää, puhdistaa
aluetta hylsyistä ja roskista
sekä kunnostaa muutoinkin
alueen yleissiisteyttä.
Käyttöoikeussopimus mahdollistaa molemmille reserviläisyhdistyksen
jäsenille
erinomaisen mahdollisuuden
monipuoliseen ampumaharjoitteluun. Yhdistysten jäsenet käyttävät rata-aluetta ak-

västä monen mieleen lämmin
ja tyytyväinen olo tehdystä
työstä mukavassa seurassa, ja
tämähän on reserviläistoiminnan ydin.
TEKSTI JA KUVAT:
JUHA-MATTI KOSKINEN

Vanhojen hylsyjen poistaminen
alueelta sujui parhaiten polviasennossa.
Kirkkonummen seudun reserviläisten ampumavastaavat Aarne Nurmi
ja Heikki Korpela.

tiivisesti suurella joukolla.
Varsinkin SRA-ampuminen
on alueen monipuolisuudesta johtuen erittäin suosittua.
Monelle alue on tuttu jo varusmiesajoilta ja kertausharjoituksista sekä vapaaehtoisista
maanpuolustuskoulutuksista.
Kirkkonummen reserviläisten ampumavastaavat Aarne
Nurmi ja Heikki Korpela vastasivat talkoovoimien työnohjauksesta paikan päällä. Nurmi ja Korpela olivat erittäin
tyytyväisiä
talkoovoimien
runsaaseen määrään ja erittäin
aktiiviseen
työasenteeseen.

Nurmen mukaan käyttöoikeussopimus ja ratojen käyttö on
ollut yhdistysten puolelta varsin sujuva ja onnistunut käytäntö. Yhdistysten jäsenet ovat
ymmärtäneet ratojen käyttöön
liittyvän oikeutuksen lisäksi
myös vastuun alueen käytöstä.
Asiat ovat sujuneet hyvin, kun
yhteiset säännöt ja ohjeet ovat
kaikille selvät ennen harjoittelun aloittamista.
Talkoopäivän päätteeksi saldona oli useampi ammuslaatikko
täynnä tyhjiä hylsyjä ja uusia
kiinnitysrautoja betoniseinämässä sekä valmistettuja am-

pumataulujen puukehyksiä.
Talkooporukalle yhdistykset
olivat varanneet paikan päälle
kahvitarjoilun lisäksi makkaraa ja virvokkeita. Aherrus
oli mukava päättää yhteiseen
nuotiohetkeen ja makkaranpaistoon, jolloin yhdessä käytiin päivän tapahtumia lävitse
sekä muisteltiin vanhoja hyviä juttuja. Jaksoivatpa muutamat vielä tämän jälkeen testata rataa talkootyön jäljiltä.
Huhtikuisen päivän kääntyessä iltapäivään ja talkoolaisten
suunnatessa kohti varuskunnan porttia, jäi yhteisestä päi-
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Lukiolaisen turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) organisoima
lukion teema kurssi. Kurssin ideana on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten
toimintaan, sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta.

Daniela ja Nora ottivat maistiaisen Sandikseen

LUKIOLAISEN TURVAKURSSI
Kurssiin kuuluu neljä luentoiltaa ja Santahaminan maastoviikonloppu, joka kestää
perjantaista sunnuntaihin. Lukion turvakurssin kevään 2019
maastoviikonloppu järjestettiin 26.–28.4. ja syksyn kurssi
toteutetaan Santahaminassa
lokakuun lopussa.
Kurssin tavoitteena on, että
opiskelija saa perustiedot Suomen turvallisuuspolitiikasta ja
sen toimijoista, tutustuu turvallisuuden alalla toimiviin
viranomaisiin ja järjestöihin
mm. meripelastukseen, pelastustoimeen, poliisiin, tulliin,
rajavartiolaitokseen ja puolustusvoimiin. Opiskelijat osallistuvat harjoituksiin, joissa
saa selviytymistaitoja sekä
luonnossa liikkumiseen että
arkielämään.
Maastoviikonlopun kokonaiskapasiteetti on ollut viime
vuosina 300 oppilasta. Kurssin
suosio on ollut todella kova,
sillä kurssi on kiinnostusta
herättävä, opettavainen ja siitä
on tullut aina positiivista palautetta. Jos olet kiinnostunut
turvakurssilla esiteltävien viranomaisten ja muiden järjestöjen toiminnasta (mm. maanpuolustuksesta) ilmoittaudu
reippaasti mukaan!

Siirtymillä kurssilaiset opettelivat marssimista ja apukouluttajat
johtamista.

tä. Eikä myöskään haittaa, jos
kukaan omista kavereista ei
halua lähteä mukaan kurssille, sillä muihin oppilaisiin oli
helppo tutustua yhteenkuuluvuuden tunteen takia, joka
muotoutui samanlaisista varusteista sekä samankaltaisista
olotiloista.
Tottakai jossain vaiheessa tuntui vähän epämiellyttävältä
esim. Kun ei päässyt vessaan
heti kun tarve tuli tai pieni väsymys, mutta nyt kun jälkeen
päin ajattelee, olen saanut ainutlaatuisen kokemuksen ja
oppinut paljon uutta hyödyllistä tietoa.   

Apukouluttajan 		
kokemuksia
Apukouluttajan tehtävä kurssilla on toimia vertaistukena
kurssilaisille. Myös uusien
taitojen opettaminen mm.
puolijoukkueteltan pystytys,
sulkeiset ja tahtimarssi kuuluvat apukouluttajan tehtäviin.
Turvakurssilla apukouluttajat
pitävät huolta oppilaista ja
kurssin kulusta, sekä toimivat
myös varsinaisten kouluttajien apuna käytännön järjestelyissä.
“Apukouluttajilla on myös
jonkin verran vastuuta esim.
aikataulussa olemisessa ja
kurssilaisten hyvinvoinnista
huolehtiminen, välillä myös
aikamääreiden anto tai osaston muotoon järjestäminen
kuuluu apukouluttajan tehtäviin. Toimimme myös esimerkkeinä oppilaille. “
“Turvakurssi on erittäin kiehtova kurssi, jossa oppii paljon
erilaisia taitoja. Tutustuu uusiin ihmisiin ja saa ainutlaatuisia kokemuksia. Kurssilla
on loistava ilmapiiri, jossa on
kiva toimia. Mitä motivoituneempia oppilaat ovat, sitä
hauskempaa kaikilla on olla.”
“Myös intti slangi tulee tutuksi kurssin aikana. Hajottaa,
aamuja, gines, mohlo...”

Mekanisoitu sode on aina poppis.

Oppilaan kokemuksia
” Ensimmäisenä yönä yövyimme teltoissa metsässä.
Pystytimme teltan apukouluttajan sekä kouluttajan ohjeistuksella. Lisäksi saimme heiltä
kipinävuorot, jolloin jokainen
vuorollaan vahtii kamiinan
tulta. Saimme myöskin kokea
soden (sotilaskodin) auton,
joka toi meille kaikenlaisia
herkkuja metsän keskelle.
Toinen yö vietettiin kasarmilla, joka oli suuri helpotus
metsäyön jälkeen. Kasarmilla
pääsimme suihkuun ja nukkumaan punkassa.
Kurssin kiinnostavimmat asiat
olivat alkusammutuksen harjoittelu sekä tietysti varuskuntaviikonloppu. Viikonloppuna
kaikki luennot, mitä meille
pidettiin, olivat mieleenpainuvia ja oppilailta tuli hyviä kysymyksiä luennoitsijoille. Kivointa oli kuitenkin sulkeiden

Rajavartiolaitoksen heko herätteli kiinnostusta, jos ei jopa arkailua.

opettelu, tahdissa marssiminen, maastossa nukkuminen ja

järjestelmällisyys. Ampuminen oli myös yksi oppilaiden

suosikeista.
Vaikka ei ollut paljoa omaa ai-

kaa, niin se ei haitannut, sillä
koko ajan oli jotakin tekemis-

DANIELA KÄLVILÄINEN
NORA WUNSCH
KUVAT:
TOMI AUERSALMI
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Kesäyön marssi Tuusula sai kansanedustaja Ruut Sjöblomin suojelijakseen

Tuusulanjärveä kierretään taas ensi viikonloppuna
Kesäyön marssi on
perinteinen marssitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville.

Kesäyön marssi on hyvän mielen kävelytapahtuma, johon
voivat osallistua kaiken ikäiset
vauvasta vaariin. Osallistua
voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai kasata vaikka
harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen joukkueen.
Tavoitteena on kehittää reserviläisten marssitaitoja, edistää
kaikkien kansalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä aktivoida
nuoria.
Eripituisia matkoja löytyy 10
kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan. Reitit
verrattuna viime vuoteen 2018
ovat pysyneet samana sillä
poikkeuksella, että ne kierretään tänä vuonna vastapäivään. Marssitoimisto sijaitsee
Tuusulan urheilukeskuksen
rakennuksessa, osoite on Kilpailukuja, Tuusula. Lähtö
tapahtuu urheilukentän juoksusuoralta yhteislähtönä klo
16.00 kuitenkin porrastetusti
matkan pituuden mukaan.
Kaikkien marssijoiden alkuverryttely alkaa 15 min ennen
lähtöaikaa.
Tuusulan urheilukeskuksen
yhteydessä on maksuton pysäköintialue.
Lähtö ja maalialueella marssikeskuksessa on ensiapupiste sekä evakuointiajoneuvo.
Huoltopisteillä on myös ensiapupiste. Lisäksi jokaisen
marssiosaston jälkipään valvojalla on rakkolaastareita,
kylmäsuihketta sekä laastaria
ja yhteys ensiapuun. Hätätapauksissa soita numeroon 112.
Mikäli joudut keskeyttämään
marssin, niin muista ilmoittaa
siitä myös marssinjohtajalle
Lisää marssia edeltävällä viikolla hiilihydraattien käyttöä
(leipä, peruna, riisi, pasta,
vilja ja leivonnaistuotteet).
Samalla kun vähennät harjoittelun määrää ja tehoa sekä
keräät voimia tulevaa ponnistusta varten, muista huolehtia
riittävästä nesteen saamisesta.
Riittävä juominen on erityisen
tärkeää lämpimällä ilmalla.

Hätätilanteet marssin
aikana
Hätätilanteet uhkaavat erityisesti niitä, joiden terveydentila ei ole normaali. Jos podet
kroonisia sairauksia (esim.
diabetes) juo kävelyn aikana
säännöllisesti lähdöstä alkaen
aina kun voit, ainakin jokaisella juomapisteellä. Tämä on
erityisen tärkeää suorituskyvyn säilyttämiseksi kuumalla
säällä ja elimistön liiallisen
lämpenemisen riskin vähentämiseksi.
Huoltopisteet ovat noin 5 km:n
välein ja niillä on tarjolla esim.
mehua, urheilujuomaa, vettä,
mustikkakeittoa, näkkileipää,
suolakurkkuja, suoritukseen
energiaa antavaa pientä purtavaa.
Marssikeskuksessa on useita
WC:tä. Lisäksi reiteillä olevilla huoltopisteillä on Bajama-

Kansanedustaja Ruut Sjöblom on tämän vuoden Tuusulan Kesäyön marssin suojelija.

jat. Maali sulkeutuu sunnuntaina 9.6. kello 6.00. Mikäli
kaikki marssijat ovat maalissa
aiemmin, suljetaan maalin viimeisen marssijan saavuttua.
Maksuton
varustesäilytys
sijaitsee marssitoimistossa.
Samassa rakennuksessa ovat
myös pukuhuoneet, ja peseytymismahdollisuus sekä
marssin jälkeinen ruokailu.
Lämpimällä ilmalla kevyt
asustus on suositeltavin. Käytä jo hyväksi toteamiasi asusteita tai jalkineita. Älä valitse
marssille upouusia asusteita ja
jalkineita.

Kuumalla säällä aloita marssi normaalia varovaisemmin.
Mikäli alat tuntea poikkeavaa
väsymystä, päänsärkyä tai huimausta, keskeytä suorituksesi
hetkeksi ja käänny ensiapuorganisaation puoleen. Lämpöuupuminen riippuu ilman
lämpötilan lisäksi paljon myös
ilman kosteuspitoisuudesta.
Suolatabletit ja ylimääräinen
suolan käyttö suorituksen aikana lisäävät lämpöuupumuksen riskiä. Hätätilanteessa soita numeroon 112.
Marssireitti on myös merkitty opasviitoin, mutta koska

on mahdollista, että opasteet
”häviävät”, niin seuraa reittiä
myös kartasta. Opasviitoissa
on punainen Kesäyön marssin
logo sekä suuntanuoli. Osassa
opasteissa on myös matka (10,
34, 48 km). Noudata tällöin
oman matkasi opastusta.
Osallistujan tulee ehdottomasti noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja niiden lisäksi
toimitsijoiden liikenneohjeita.
Ole varovainen liikenteessä
ja ota mukaasi heijastin ja otsalamppu, sillä osalla maaliin
tulo saattaa mennä pimeälle.

Kansanedustaja Sjöblom
kutsuu mukaan 		
marssimaan

sa keittoruokaa ja peseytymismahdollisuus sekä kankainen
marssimerkki ja marssimitali
(34 ja 48 km).

Ruut Sjöblom on tämän vuoden Tuusulan Kesäyön marssin suojelija Liikunnalla on
aina ollut iso merkitys Ruutin
elämässä. Hän on tottunut
pienestä pitäen harrastamaan
mm. koripalloa, pesäpalloa tai
yleisurheilua. Tällä hetkellä
rakkain laji on jooga, jonka
Ruut koki heti omakseen.
Liikunnasta yleensäkin hän
saa energiaa, se piristää mieltä
ja kehoa ja luo yleistä hyvinvointia. Vaikka uusien tehtävien myötä hän on entistäkin
kiireisempi, pyrkii Ruut joka
päivä vähän liikkumaan, paitsi
sunnuntaisin, joka on lepopäivä kaikesta.
Muuttuva maailmamme tuo
mukanaan uusia uhkia ja tilanteita. Näihin varautuminen
edellyttää yhteiskunnassamme
erilaisten toimijoiden yhteistyötä.
Sjöblom kävi vuosi sitten
toukokuussa Etelä-Suomen
AVI:n järjestämän alueellisen
maanpuolustuskurssin, jossa
viikon aikana käydään läpi
yhteiskunnan varautumiseen
liittyviä tehtäviä, toimijoita ja
yhteistoimintaa. Viikkoa Ruut
kuvaili ”silmiä avaavaksi kokemukseksi” ja nyt hän odottaakin innolla mahdollisuutta
osallistua valtakunnalliselle
maapuolustuskurssille.
Ruut Sjöblom tulee haastamaan muita päättäjiä ja sidosryhmiä mukaan marssimaan
Tuusulan Kesäyön Marssille.
Itselleen Ruut valitsi marssivalikoimista 34 kilometrin
reitin, koska haluaa haastaa
itseään.

Reitit

Marssimatkat ja hinnat
10 km/siviilit
10 km/sotilas
34 km
48 km

12€
10€
35€
52€

Hintaan sisältyy huoltopisteiden tarjonta, vakuutus, maalis-

10 km/siviilit
Reitti: Unkkakallio-Sikokallio-Tuusulan itäväylä – Saviriihentie-Järvenpääntie- Tuusulanväylä
10 km/sotilas
Reitti: Unkkakallio-Sikokallio-Tuusulan itäväylä – Saviriihentie-Järvenpääntie- Tuusulanväylä
34 km
Reitti:
Unkkakallio-Sikokallio-Tuusulan
itäväylä-Saviriihentie-Mahlamäki-Golf-Virrenkulma-Ristinummi-Lepola-Järvenpää
(Rantapuisto)-Ruskela-Kavaankallio-Halkivaha-Koskenmäki-Hyrylä
48 km
Reitti: Unkkakallio-Sikokallio-Tuusulan itäväylä-Saviriihentie-Mahlamäki-Golf-Virrenkulma-Ristinummi-LepolaJärvenpää (Rantapuisto)-Puolmatkantie-Vanhakylä-Siltala-Hiirimäki-Ruskela-Kavaankallio-Rusutjärvi-Nahkela-Hernemäki-Lahela-Mikkola
Reittikartat ovat nähtävissä
A3-kokoisina marssitoimistossa. Reittikartta lähetetään
kurssikirjeen mukana sähköpostitse ennen marssia. Reitit
löytyvät myös paperisesta käsiohjelmasta, joita saa marssitoimistosta.
Yhteyshenkilöt
Marssin johtaja
Aki Mäkirinta
p. 040-5868 282
aki.makirinta@mpk.fi
Marssisihteeri
Elina Sarin
elina.sarin@kolumbus.fi
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Merkkipäiviä

50 vuotta
3.7. Toikka Mika, Kerava
3.7. Rönnbacka Christian, Kerava
14.7. Laine Jari, Helsinki
15.7. Laukkanen Jari, Vihti
19.7. Enegren Jarkko, Porvoo
24.7. Törmänen Jarkko, Loviisa
25.7. Leppäkangas Juho, Kirkkonummi
30.7. Boman Mika, Nurmijärvi

HEINÄKUU
85 vuotta
9.7. Junttila Erkki, Vihti
12.7. Lahtinen Veikko, Kerava

ELOKUU

80 vuotta
3.7. Hautsalo Ilkka, Järvenpää
26.7. Norva Jouko, Karkkila
29.7. Rinne Urmas, Tuusula

90 vuotta
16.8. Nihtilä Rainer, Espoo

75 vuotta
5.7. Kuusela Seppo, Kangasniemi
5.7. Nordell Henrik, Kirkkonummi
14.7. Holmström Bo-Göran, Kirkkonummi
14.7. Mönkkönen Harri, Espoo
31.7. Berghäll Leo, Lohja
70 vuotta
1.7. Rouhiainen Arto, Nurmijärvi
5.7. Hölsö Jari-Matti, Espoo
7.7. Takamäki Timo, Porvoo
18.7. Nikunen Markku, Järvenpää
24.7. Pekkola Jari, Loviisa
27.7. Heinilä Lauri, Hyvinkää
28.7. Roos Håkan, Tammisaari
60 vuotta
6.7. Kaski Heikki, Nummi-Pusula
8.7. Enho Jyrki, Kirkkonummi
10.7. Glantz Martin, Helsinki
13.7. Monto Raimo, Loviisa
19.7. Rönnberg Peter, Espoo
27.7. Forss Jan, Loviisa
28.7. Taponen Esa, Nummi-Pusula

85 vuotta
20.8. Rytkölä Tuomo, Porvoo
24.8. Jalava Reino, Mäntsälä
80 vuotta
4.8. Kaikkonen Reijo, Kouvola
10.8. Latvala Aulis, Tammisaari
24.8. Sandell Uolevi, Lohja
24.8. Moilanen Markku, Nurmijärvi
75 vuotta
4.8. Salmi Rauli, Hanko
6.8. Vakkuri Juhani, Tuusula
9.8. Stenfors Gunnar, Loviisa
14.8. Lääti Heimo, Porvoo
20.8. Saloheimo Yrjö, Helsinki
21.8. Jääskeläinen Pekka, Nurmijärvi
22.8. Nordberg Timo, Lohja
23.8. Lehti Eero, Kerava
23.8. Nordlund Sven, Tammisaari
70 vuotta
10.8. Anttila Markku, Mäntsälä
13.8. Rantanen Esa, Hämeenlinna
14.8. Lindholm Alf, Loviisa

22.8. Aalto Antero, Inkoo
24.8. Orsila Jukka, Järvenpää
26.8. Suominen Hannu, Siuntio
28.8. Nieminen Markku, Tuusula
30.8. Salmi Reima, Järvenpää
60 vuotta
7.8. Kallio Juha-Matti, Mäntsälä
10.8. Laitinen Olli, Vihti
13.8. Karanen Jarmo, Loppi
18.8. Viren Asko, Myrskylä
22.8. Wigren Keijo, Lohja
27.8. Karne Tom, Porvoo
28.8. Karjanmaa Jari, Pyhtää
50 vuotta
2.8. Gröndahl Henry, Loviisa
4.8. Nummela Janne, Karkkila
5.8. Kuula Jaakko, Vihti
5.8. Kaartinen Vesa-Petri, Porvoo
9.8. Hyttinen Kari, Kerava
19.8. Karumaa Aki, Kirkkonummi
26.8. Hurttia Jari, Espoo
26.8. Palmgren Jarkko, Mäntsälä
28.8. Seppälä Uula, Kerava
31.8. Myllys Olli, Tuusula
SYYSKUU
85 vuotta
10.9. Usva Kalevi, Mäntsälä
23.9. Ijas Johannes, Vantaa
80 vuotta
1.9. Hiltunen Veikko, Kerava
20.9. Lehtinen Unto, Mäntsälä
29.9. Stenström Lars, Porvoo

23.9. Wahl Henrik, Nurmijärvi
28.9. Andersson Arvo, Lohja
28.9. Sanna Heikki, Hyvinkää
70 vuotta
10.9. Hakolahti Kalevi, Lempäälä
11.9. Martinaho Erkki, Hyvinkää
22.9. Kontio Tapio, Lohja
28.9. Luoma Arto, Pukkila
30.9. Sipilä Antti, Joensuu
60 vuotta
1.9. Juntunen Henri, Mäntsälä
7.9. Hannikainen Auvo, Espoo
7.9. Hansson Henry, Loviisa
8.9. Korpijaakko Kimmo, Kirkkonummi
19.9. Cavonius Christian, Tammisaari
24.9. Wickström Aarne, Vihti
26.9. Karlsson Kim, Siuntio
50 vuotta
5.9. Vilkkilä Jukka, Nurmijärvi
7.9. Bogdanov Alexander, Iisalmi
7.9. Lehto Rami, Siuntio
9.9. Sarin Elina, Kerava
16.9. Markkanen Sami, Mäntsälä
20.9. Hyytiäinen Jani, Tuusula
23.9. Härkin Marko, Tuusula
OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI
julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa aineistopäivää.

75 vuotta
13.9. Lahtinen Leo, Hanko

Adalbert van Gilse van der Pals 1918 - 2019
Lohjalaisessa, maakunnallisessa
ja
valtakunnallisessa
elämässä monipuolisesti
vaikuttanut
Laakspohjan entinen
isäntä ja varsinainen
patriootti, Adalbert
van der Pals kuoli
27.2.2019
Lohjalla.
Hän oli satavuotias,
syntynyt Helsingissä
28.4.1918.

In Memoriam
Pals kuului niihin harvoihin
lohjalaisiin, jonka elämänvaiheet alkoivat Suomen itsenäisyyden alussa kulkien läpi
sotien maan varsinaiseen nousuun ja päätyen nykypäivään.
Hän vaikutti 1940 -luvulta
aina 2010 -luvulle vuosikymmenien ajan voimakkaasti
lohjalaiseen päätöksentekoon
kunnallispolitiikassa,
elinkeinoelämässä, maanpuolustustyössä ja ennen kaikkea
maataloutta lähellä olvien yhteisöjen perustamisessa ja johdossa. Hänen CV:nsä on lähes
loputon.
Adalbert van der Pals tuli vanhempiensa mukana Lohjalle
ja isoisoisänsä hankkimaan
Laakspohjaan 1926. Hän juurtui jo pienenä poikana maatalouteen.
1930-luvulla hän tutustui ja
kiintyi isänsä kautta myös
suojeluskuntaliikkeeseen, josta tuli lapsuus- ja nuoruusvuosien rakas harrastus. Reservin

majurin maanpuolustustahto
jatkui läpi koko elämän erilaisissa tehtävissä alan järjestöissä.
Sotavuodet katkaisivat maataloustieteen opinnot Helsingin
yliopistossa, joka vaihtui tykkipatteriin.
Reserviupseerikoulun välirauhan aikana käynyt vänrikki komennettiin
Hangon rintamalle, jonne
muodostettu 17. Divisioona
sai pian nimen Tammidivisioona. Sen III patteristo koottiin Lohjan alueelta.

Hangon motin lauettua joukot
siirrettiin eri puolille itärintamaa. Ensimmäisellä lomallaan hän avioitui opiskeluvuosinaan kihlaamansa Kristina
Hackzellin kanssa. Jatkosodan
vuosina syntyivät myös perheen kaksi tytärtä, Anna ja
Helena.
Värikkäät ja monipuoliset
sotavuodet päättyivät Palsin osalta hänen toimiessaan
armeijakunnan komentajan,
kenraalimajuri A.E. Martolan
adjutanttina. Näköalapaikka,

joka päättyi esimiehen nimitykseen ulkoministeriksi.
Sotien jälkeen nuori aviomies
ja isä palasi Laakspohjaan
ensin pehtoriksi ja sitten isännäksi. Tuolloin perheeseen
syntyi myös kolmas lapsi, poika Max.
Sota-aika muutti Suomessa lähes kaiken. Rintamalta palanneet, poikkeukselliset ja vaaralliset olot kokeneet miehet
joutuivat sopeutumaan uusiin
tilanteisiin. Yhteiskunta oli
muuttunut eivätkä tunnelmat
olleet korkealla. Sitä pyrittiin
kohottamaan ja yhtenä paikallisena ilmiönä syntyi mieskuoro Lohjan Miehet, jota Pals oli
monen muun rintamalta kotiutuneen kanssa perustamassa.
Uutta yhteiskuntaa oli kuitenkin alettava rakentaa. Tässä
työssä Adalbert van der Pals
osoitti kyntensä. Hän osallistuikin paikallisiin, lohjalaisiin
rientoihin ahkerasti. Mukana
olivat maatalous, kulttuuri ja
edelleen ennen muuta vapaaehtoinen maanpuolustustyö,
mutta aina myös perhe.
Heti sodan jälkeen Pohjois-Lohjan lottien omaisuus
siirrettiin sitä varten perustettuun Lohjan Naisten Lastenavustussäätiöön. Hankkeen
takana olivat Palsin vanhemmat. Säätiö toimi osin
arkaluonteisuudesta johtuen
vuosikymmeniä sammutetuin
lyhdyin ja lohjalaiset tiesivät
vain ”tuntemattomasta lahjoittajasta”, joka avusti lohjalaisia
sodassa kärsineitä perheitä
ja myöhemmin vähävaraisia
oppikoululaisia. Säätiö oli
vuosikymmeniä Adalbert van
der Palsin silmäterä ja hän
huolehti myös sen käytännön
työstä.
Adalbert van der Pals johti

isänsä jälkeen Lohjan Reserviupseerikerhoa 14 vuotta,
vuodet 1952 – 65. Uudenmaan
Reserviupseeripiirin puheenjohtajana hän oli 1965 – 70.
Piirineuvoston
puheenjohtajana hän toimi 1985 – 91.
Reserviupseeriliiton
liittohallituksessa hän oli vuodet
1963 – 69. Sekä Lohjan Reserviupseerikerho että Uudenmaan Reserviupseeripiiri ovat
kutsuneet Adalbert van der
Palsin kunniapuheenjohtajakseen. Tunnustuksena Adalbert
van der Palsin monialaisesta
työstä hänen ystävänsä teettivät professori Kain Tapperilla
Adalbert van der Pals – mitalin jota käytettiin vuosia myös
Uudenmaan Reserviupseeripiirin palkitsemisissa. Mitalin
myyntituotto ohjattiin piirille.
Maatalouteen liittyvä liike- ja yhdistyselämä koki
uutta.
Maataloustuottajien
yhdistys, maamiesseura, Tuotekunta,
Länsi-Uudenmaan
(Lounais-Suomen)
Osuusteurastamo, Maitokunta ja
jopa raviurheilu saivat osansa innokkaan isäntämiehen
voimista. Hän oli keskeinen
vaikuttaja Lohjan raviradan
perustamisessa ja toimi mm.
Käpylän raviradan monivuotisena kuuluttajana ja kilpailun
johtajana.
Maatalouden
ulkopuolella
Laakspohjan isäntä oli myös
poliittinen vaikuttaja Lohjan
kunnassa ja valtakunnallisesti.
Hän oli kokoomuspuolueen
jäsen vuodesta 1940 ja kuului
useiden lautakuntien lisäksi
pitkään kunnanvaltuustoon ja
-hallitukseen. Hän oli kaksi
kertaa kansanedustajaehdokkaana jääden täpärästi varapaikalle. Vuonna 1968 hänet
valittiin presidentin vaalissa

Matti Virkkusen valitsijamieheksi 4000 äänellä.
Maatalouden ja kunnallispolitiikan ulkopuolella Adalbert
van der Pals ehti vaikuttaa
myös elinkeinoelämässä. Hän
toimi vuosikymmeniä Lohjan
Kalkkitehtaan, myöhemmin
Lohja Oy:n hallituksessa. Hän
toimi myös Helsingin Osakepankin Lohjan konttorin valvojana ja myöhemmin HOP:n
tilintarkastajana ja hallintoneuvoston jäsenenä sekä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen
hallintoneuvostossa.
Satavuotias Adalbert van der
Pals oli perheensä ikihonka,
joka joutui kokemaan pitkän
elämänsä aikana onnellisten
tapausten lisäksi myös kovia
hetkiä. Raskain isku oli rakkaan vaimon Kristinan kuolema vain 50 -vuotiaana. Lisäksi monen lähipiiriin kuuluneen
osin dramaattinenkin poismeno, Laakspohjan ison sikalan
palo ja tietenkin sodat, joissa
kaatui moni ystävä ja rintamatoveri.
Elämänsä loppuvuosia aktiivisen miehen päiviä värittivät
perheen, lasten, lastenlasten ja
lastenlastenlasten lisäksi laaja ystäväpiiri verkostoineen,
hiihto, golf ja Jumppa-Jussit,
josta tuli viimeisten vuosien
ehdoton must.
Hän oli lohjalainen herrasmies. Hän ei saattanut loukata
ketään puheillaan. Käytös ja
usein huumorin täyttämä olemus huokuivat kokemuksen
mukanaan tuomaa yhdistelmää. Sellaista erikoista karismaa, jota enää harvoin voimme kokea.

JAAKKO PUOMILA
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Uudenmaan Reserviläispiiri palkitsi
Kirkkonummen seudun reserviläiset ry:n
Laivatykki- kiertopalkinnolla

Vanhan Säkkijärven pitäjän rajan muistomerkki Miehikkälän Laisniemessä.

”Säkkijärvi se meiltä on pois,
mutta jäi toki sentään polkka...”
Sipoon Reserviläisten perinteinen sotahistoriallinen kevätretki suuntautui tänä
keväänä Kaakonkulmalle.
.

Palkinnon vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Ari Nesteoja.

Uudenmaan reserviläispiiri kokoontui
maaliskuun lopussa
kevätkokoukseen
Kirkkonummelle. Kokous palkitsi
laivatykki-kiertopalkinnolla Kirkkonummen
seudun
reserviläiset vuoden
2018 eniten määrällisesti jäseniä lisänneenä yhdistyksenä.
Palkinnon vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Nesteoja. Yhdistyksen vuoden 2018 jäsenkasvu oli yli
13 prosenttia ja jäsenmäärä
on nykyisin yli 350 jäsentä.
Yhdistys on jäsenmäärällään
myös suurin Uudenmaan
reserviläispiirin yhdistyksistä. Kirkkonummen seudun
reserviläisten jäsenet ovat
pääosin Kirkkonummelta,
Siuntiosta ja Inkoosta.
Puheenjohtaja Ari Nesteoja
kertoo yhdistyksen kasvun

selittyvän usean eri tekijän
summasta. Puolustusvoimien Upinniemen varuskunta
sekä Kirkkonummi ja sen
ympäristökunnat tarjoavat
erinomaiset olosuhteet reserviläistoiminnan harrastamiseen. Sovellettu reserviläisammunta eli SRA on erittäin
suosittua niin harrastus- kuin
kilpailumuotona. Yhdistyksemme jäsenet käyvät kilpailemassa ja harrastamassa
myös muualla Suomessa.
Porkkalan niemi ja muu lähialueemme
erinomainen
luonto tarjoaa retkeilyyn
sekä patikointiin sopivasti
kuntoiluhaastetta ja aisteja
palkitsevaa nautintoa. Niiden
lomassa on mukava istahtaa
nuotiolle ja vaihtaa kokemuksia.
Yhdistyksellä on, yhteistyössä Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen kanssa,
joka kuukausi sisällöltään
eri aihealuetta käsitteleviä
asiantuntijaluentoja. Yhdistykset järjestävät lisäksi yhteisiä retkiä ja tutustumisia

erilaisiin kulttuurishistoriallisiin sekä mielenkiintoisiin
paikkoihin. Joka vuosi yhdessä suunniteltu ja työstetty
yhteinen toimintakalenteri
myös painetaan paperiseen
muotoon. Kalenterin paperiseen ja sähköiseen versioihin
otetaan mukaan myös yritysten ja yhteisöjen tuki-ilmoituksia. Näin on mahdollista
saada reserviläistoimintaa
paremmin tunnetuksi myös
liike-elämän puolelle. Kalenteria jaetaan erilaisissa
tilaisuuksissa
toiminnasta
kiinnostuville mahdollisille
tuleville uusille jäsenille. Yhdessä tehden resurssit ovat
suuremmat ja asiat on entistä
helpompi toteuttaa.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan toimintaamme ja haluamme kiittää
Uudenmaan reserviläispiiriä
saamastamme huomionosoituksesta.
TEKSTI JA KUVA:
JUHA-MATTI KOSKINEN

Koska alueella oli jo käyty
vuosina 2012 ja 2015 Salpa-asemaa tutkimassa, haluttiin tällä kertaa keksiä retkelle uusi näkökulma. Niinpä
retken pääkohteeksi valittiin
entisen Säkkijärven kunnan
alue. Säkkijärvestä jäi viime
sotien jälkeen Suomen puolelle vain 10 % pitäjän pinta-alasta, nämä alueet liitettiin Miehikkälän ja Ylämaan
kuntiin.
Retki alkoi tutustumalla Haminassa sijaitsevaan rauhanturvaamisen ja veteraanityön
perinnekeskukseen Wanhaan
veteraaniin. Paikka on avattu
vasta 2018, joten se oli kaikille uusi kohde. Näyttely on
kattava ja laadukas ja esittelee
suomalaisen rauhanturvaamisen historiaa monipuolisesti.
Ensio Siilasvuon juhlapuku
kunniamerkkeineen ja kuuluisa kilometripylväs 101 ovat
esimerkkejä näyttelyesineistä. Kesän ajan esillä on Lauri
Törniä koskeva näyttely, joka
avataan 1.6. Perinnekeskus sijaitsee Kadettikoulunkadulla
RUK-museota vastapäätä, joten aiheeseen liittyvää nähtävää on tarjolla enemmänkin.
Retken seuraava kohde oli
Vaalimaan
oikaisuasema.
Oikaisuasemaa esitteli asiantuntevasti Petri Rajajärvi
Virolahden-Miehikkälän reserviupseereista. Oikaisuasema on rakennettu 1944, ja
sen tarkoitus oli lyhentää Salpa- aseman eteläisen sivustan
pituutta useilla kilometreillä.
Näin aseman miehittämiseen
olisi tarvittu oleellisesti vähemmän miehiä. Oikaisuaseman rakenteet koostuvat
kenttälinnoitettujen, nyt jo
osin hävinneiden asemien lisäksi lähinnä imubetoni- eli
pallokorsuista. Korsut raken-

Kaatuneiden muistopäivän kunnianosoitus Miehikkälän sankarihautausmaalla, kuvassa puheenjohtaja Petteri Seppänen.

nettiin 1944 kiireessä, joten
niistä puuttuu muun muassa
viemäröinti. Niinpä suurin
osa korsuista on läpi vuoden
veden vallassa, osaan päästiin
onneksi sisällekin.
Ruokailu Teboil Rajahovissa,
minkä jälkeen päästiin pääkohteeseen,
Säkkijärvelle.
Säkkijärven pitäjään kuulunut Laisniemen kylä jäi rauhanteossa Suomen puolelle.
Suurin osa kylän taloista jäi
rajan väärälle puolelle, jolloin
moni perhe rakensi uuden talon Suomen puolelle jääneeseen osaan tilaansa. Niinpä
voi sanoa, että kylä siirtyi
sodan jälkeen muutaman kilometrin. Kylässä on nykyään
25 asukasta. Palveluja ei juuri
ole, vaan ne ovat Virojoella ja
Miehikkälän kirkonkylässä.
Paikallishistoriaa
alueella
kuitenkin on. Viime sotien
muistomerkkejä ja -laattoja
on useita. Venäjän raja näkyy monesta kohdasta. Kylän
keskustasta kilometrin verran
Miehikkälän keskustaan päin
löytyy Säkkijärven pitäjän
entisen rajan muistokivi.
Pääkaupunkiseudulta tuleville kaikista hämmentävintä
oli kuitenkin paikallisten vieraanvaraisuus. Metsästysyhdistyksen upea kota oli ilman
muuta käytettävissä illanviettoon ja juomavettä tarjottiin.

Paikalliset tulivat mielellään
esittelemään kohteita ja kertomaan alueen historiasta.
Laisniemessä toimii edelleen
yli 100-vuotias säkkijärveläinen urheiluseura Jäntevä.
Seura järjestää vuosittain
talvisin 3-ottelun ja kesäisin
5-ottelun. Kaiken huippu oli
kuitenkin paikallinen isäntä,
joka kutsui reserviläisseurueen kotiinsa saunomaan.
Yöpyminen oli Laisniemessä.
Sunnuntaina oli kaatuneiden
muistopäivä, jolloin käytiin vielä reissun päätteeksi
Miehikkälän sankarihautausmaalla. Sankarihautoja oli
tässäkin pitäjässä pitkät rivit,
ja paikalliset reserviläis- ja
kansalaisjärjestöt olivat hetkeä aiemmin laskeneet muistomerkille komean rivin seppeleitä.
Kevätretki oli Sipoon reserviläisille jo yhdeksäs perättäinen. Virolahden ja Miehikkälän reserviläisjärjestöjen
jäsenet esittelivät kohteita
erittäin mielellään. Paikallisten yhteystietoja voi tiedustella Sipoon reserviläisiltä
- alue on suositeltava kohde
vaikka päiväretkellekin. Matka ei Uudenmaan alueelta ole
pitkä, moottoritie vie nykyään
Vaalimaalle asti.
TEKSTI: OSSI IKONEN
KUVAT JARNO RYNÖ
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Evl Jussi Lukkari piti Klaukkalassa omakohtaisen esitelmän puolustusvoimien varautumisesta sodan jälkeen

ASEKÄTKENTÄ

Klaukkalan
reser- Liikekannallepanoviupseerien
jäsen, salaliitto?
ye-evl Jussi Lukkari Asekätkennän paljastuttua
piti mielenkiintoisen esitettiin, että operaatio olisi
sotahistoriallisen esi- ollut ”liikekannallepanosalatelmän kerhon vuosi- liitto”. Pitkään keskusteltiin
kokouksen yhteydes- siitä, tiesikö Puolustusvoimien ja maamme johto operaasä.
tiosta vai oliko se yksittäisten
Asekätkentää käsittelevä alustus lähti liikkeelle henkilökohtaisesta osuudesta päätyen
asekätkennän yhteiskunta- ja
puolustuspoliittiseen merkitykseen. Jussi Lukkarin isä
majuri, Mannerheimin ristin
ritari Reino Lukkari ja kummisetä everstiluutnantti U. S.
Haahti olivat operaation pääarkkitehteja. Monien tuntema operaatio sai esitelmässä
erityistä elävyyttä, sillä Jussi
Lukkari kertoili myös tuntemiensa kätkijöiden ja heidän
perheidensä kohtaloista.

Aseiden hajavarastointi
Nimityksen
”Asekätkentä”
keksi sanomalehdistö operaation paljastuttua. Sen virallinen nimi oli ”Hajavarastointi”.
Sodan vielä ollessa käynnissä,
loppukesästä 1944 ideoivat
Päämajan upseerit everstiluutnantti U. S. Haahti ja majurit
Reinot Arimo ja Lukkari ratkaisua pahimman vaihtoehdon
varalle. Salaisella aseiden hajavarastoinnilla pyrittiin mahdollistamaan sissisodankäynti,
mikäli Neuvostoliitto olisi
miehittänyt maamme. Suunnitelma ymmärrettiin Suomen
pelastamiseksi. Kätkentä alkoi
lokakuussa 1944 ja oli valmis
vuoden loppuun mennessä.
Kuhunkin suojeluskuntapiiriin
oli tarkoitus varastoida aseet
ja tarvikkeet yhtä pataljoonaa
varten.
Operaatio toteutettiin suojeluskuntapiireittäin piirin hyvin
tuntevan 2. ye-upseerin johdolla. Heidät valittiin tehtävään tiheällä kammalla upseereiden parhaimmistosta, mistä
kertoo, että heistä yhdeksän oli
Mannerheim-ristin ritareita.
Hanke yritettiin pitää salassa,
koska se voitiin tulkita Moskovan välirauhansopimuksen
vastaiseksi. Paljastumista nopeutti tehty virhe, sillä kaikki
2. ye-upseerit määrättiin piireihin samalla käskykirjeellä.
Hallinnollisella tehokkuudellakin on omat haittansa.

Suomi-konepistoolit olivat haluttuja aseita kätköihin. Kun niiden valmistettu lukumäärä kuitenkin
tiedettiin, oli pakko turvautua sotasaalisaseisiin.
1940-luvun lopulla tehtiibn kuitenkin yksi ryöstömurha, jossa aseena käytettiin Suomi-kp:tä.
( Kuva: Wikipedia )

upseerien kansalaisaktiiviuutta. Kuka siis tiesi?
Päämajaan
operatiivisen
osaston päällikkö Valo Nihtilä kertoi asiaa A. F. Airolle
esitellessään, että katsoi parhaaksi pitää marsalkka Mannerheimin hankkeen ulkopuolella Neuvostoliiton paineen,
erottamisten ja rangaistusten
pelon vuoksi. Airo hyväksyi
suunnitelman, joka jäi Nihtilän toteutettavaksi. Airo kuitenkin informoi asiasta marsalkkaa ja tiedustelupäällikkö
Reino Hallamaata jo seuraavana päivänä. Mannerheim
siis tiesi, hyväksyi ja kehotti
varovaisuuteen. Hanke oli
siten Puolustusvoimien suunnitelma miehityksen varalle,
ei salaliitto. Asian tultua ilmi,
Nihtilä otti kuitenkin vastuun
Valpon kuulusteluissa.

Sisäministeriön
jättioperaatio
Suojeluskunnat lakkautettiin
syksyllä 1944. Suojeluskuntalaiset tekivät kuitenkin vielä
yhden palveluksen Isänmaalleen. Toimintaan asekätkennässä osallistui 5 000 – 10 000
henkilöä. Kun alun tavoite oli
varastoida aseet ja varusteet
8000 sotilaalle, varastoitiin
materiaalia peräti 35000 miehelle. Erityisesti maaseudun
miehet, viljelijät kunnostautuivat. Kätkijöistä heitä oli
peräti 39%.
Hankkeen laajuutta vasten on
ymmärrettävää, ettei se säilynyt pitkään salaisuutena.
Muutamia yksittäisiä kätköjä
paljastui jo loppuvuodesta
1944. Koko laajuudessaan
hanke alkoi paljastua seuraavana keväänä, kun sotamies
Lauri Kumpulainen tavoitettiin kaupittelemasta kätköstä
varastamiaan muonapakkauksia Oulussa. Erinäisten tuloksettomien kiristysyritysten
jälkeen hän teki kätköistä ilmiannon Valvontakomissiolle
ja SKDL:n piiritoimistoon.
Punainen Valpo osoitti tutkimuksissa osaamattomuu-

Venäläiset Emma- eli Degtarjev 1927 -pikakiväärit olivat
arvokkaita aseita kätköpuuhissa. Näin siksi, että niiden
lukumääriä ei tiedetty, kun
sotasaalisaseista oli kysymys.

Kätkön aseita raivattuna Muhokselta matkustajakoti Mimmiteekistä
vuonna 1987. Mimmiteekki toimi
entisessä Pyhälinnan suojeluskuntatalossa ja aseet olivat kellariin
muuratuissa tiloissa. ovettomissa
komeroissa.

nen. Sen ansiosta Suomi välttyi miehitykseltä. Se oli viesti
myös naapurillemme: vaikka
sota hävittiin, Suomea ei ole
lyöty. Aina silloin tällöin puhutaan asekätkijöitten kunnian
palauttamisesta. Ehkäpä suomalaisesta oikeustajusta kertoo kuitenkin toteamus: ”Sellaista ei voi palauttaa, jota ei
koskaan menetetty.”
Saksalaiset panssarinyrkit olivat tehokkaita rakettiaseita, joiden ominaisuudet testattiin käytännössä Kannaksen
läpimurron torjuntataisteluissa. Myös isommat panssarinkauhut olivat haluttuja suuremman tehonsa vuoksi. (
KUVA: Wikipedia)

tensa, joten lopulta
tutkimukset suoritti
sisäministeri Yrjö
Leinon
(SKDL)
perustama Sisäministeriön tutkintaelin. Se kuulusteli
5 870 henkilöä ja
kirjaili kuulustelukertomuksia 45 000
sivua. Valpon osuudesta ei ole tietoa.

Menetetty
kunnia?
Neuvostoliiton
puuttumiset ja laita-

vasemmiston aktiivisuus saivat Mauno Pekkalan (SKDL)
hallituksen antamaan elokuussa 1946 esityksen laista
”Aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta eräissä tapauksissa”.
Laki oli samankaltainen oikeusmurha maamme historiassa kuin sotasyyllisten tuomitsemiseen johtanut taannehtiva
lainsäädäntö.
Kaikkiaan pari tuhatta ihmistä
oli jossain vaiheessa pidätettynä asekätkentään liittyen.
Nuorin syytteeseen asetuista
oli 16-vuotias, vanhin 78-vuotias. Rangaistuksia sai 1488

henkilöä. Noin puolet upseerikätkijöistä jatkoi sodan jälkeen Puolustusvoimien palveluksessa, jonka johto 1966
muodostui vankeuteen jutussa
tuomituista. Joukosta nousi
30 kansanedustajaa ja yksi
piispa, evl Jukka Malmivaara.
Kenenkään paluu vankilasta
rauhantöihin ei ollut helppo.
Eversti Alpo Marttisen johtamat ”Marttisen miehet” välttivät vankilan poistumalla ensin
Ruotsiin metsätöihin ja sieltä
USA:han Venezuelan viisumilla.
Aseiden hajavarastointioperaatio oli poliittisesti vaaralli-

YE-EVL
JUSSI LUKKARIN
AINEISTON POHJALTA
KIRJOITTANUT
ILKKA MATTILA
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SRA piirinmestaruuskilpailu ammuttiin uusilla säännöillä
Hyvinkään Reserviläiset järjesti sunnuntaina
5.5.2019
Sovelletun Reserviläisammunnan piirimestaruuskilpailun.
Kiväärillä ja pistoolilla ammuttuun viiden
rastin kisaan osallistui 48 kilpailijaa.
Kilpailu on osa karsintasarjaa jolla valitaan Uudenmaan
reserviläis- ja upseeripiirien
joukkueet SRA-SM kilpailuun, joka järjestetään tänä
vuonna 20.-21.7.2019 Hangossa, Syndalenin ampuma-alueella.
SRA säännöt muuttuivat tänä
vuonna, ja kilpailu ammuttiin
uusien sääntöjen mukaisesti.
Yhtenä muutoksena oli että
myös TST sarja on virallinen
ja palkittava osa kilpailua 50v
sarjan tapaan.
Parhaiten Uudenmaan piiriläisistä ampuivat:
Avoin luokka:
T. Rintala, Mäntsälä Res,
100% (kokonaiskilpailun voittaja)
M.Vähäkainu,
Nurmijärvi
Res, 91,76%
T. Kallionpää, Kirkkonummi
Res 88,5%
Vakio:
T. Elg, Hyvinkää Res, 90%
I. Hyyryläinen, Tuusula RU,
89,86%
R.Parikka , Nurmijärvi Res,
46,51%
50V-sarja
I.Kervinen , Kirkkonummi
Res, 81,93%
A. Muhonen, Mäntsälä Res,
81,67%
M. Heino, Kerava RU, 70.16%
TST-sarja
M. Vähäkainu, Nurmijärvi
Res, 91,76%
T. Sarro, Porvoo RU, 85,70%
M. Roos Porvoo RU, 69,39%
Joukkuekilpailun voitto meni
Mäntsälälle (100%), toiseksi
tuli Nurmijärvi (95%) ja kolmanneksi Porvoo (90,71%).
Kilpailua ponsoroivat SAKO
Oy ja Sioen Ballistic. Virallis-

ten palkintojen lisäksi arvottiin toimitsijoiden ja kilpailijoiden välillä Sioen Ballisticin

(aeimmin Verseidag Balllistic)
suojalevyt.

tulee joltain johtokunnan jäsenen tutulta tai aiemmin
ammuntaan osallistuneelta.
HyRES on mielellään järjestänyt näitä, tapahtumat ovat
monesti toimineet jäsenhankintatilaisuuksina ja antavat
tilaisuuden esitellä reserviläistoimintaa ihmisille ketkä eivät
muuten siihen olisi välttämättä
törmänneet.
Tapahtuman runko menee
yleensä niin että kerromme
yleisesti reserviläisten ampumatoiminnasta, käymme
läpi turvallisuusmääräykset
ja suoritetaan ammunta. Molemmissa tämänkertaisissa tilaisuuksissa osallistujat ensin
tutustuivat aseen käsittelyyn

ja ampumisen ja liikkumisen
perusteisiin ja ampuivat ajastetun rastin. Kummankin yrityksen porukat saivat ammunnan turvallisesti suoritettua
ja olivat tilaisuuteen erittäin
tyytyväisiä.
Konecranesin toiseksi parhaiten ampunut Suvi Savola
kertoo:
’’Esimiehen ehdottaessa tiimipäivän aktiviteetiksi kivääreillä ampumista, ajattelin että
mikäs siinä – lähdetään katsomaan millainen uusi kokemus
olisi edessä.
Olin ampunut aseella yhden
kerran savikiekkoja noin kymmenen vuotta sitten, sen kummempaa kokemusta minulla ei

Linkki tuloksiin löytyy Hyvinkään Reserviläisten sivuilta, www.hyres.fi

Reserviläistoiminnan esittelyä yrityksille
Hyvinkään Reserviläiset järjesti 2019
kevään aikana kaksi
ammuntaan tutustumistilaisuutta, toisen
Altelle ja toisen Konecranesille. Tapahtumiin osallistui 23 ja
8 henkilöä + toimitsijat.
HyRES on järjestänyt vuosien
aikana vastaavia ammuntoja
yrityksille, yhdistyksille ja
kaveriporukoille, esimerkiksi
työkykypäivän tai polttareiden
toiminnallisena osana.
Yleensä tilaus tapahtumaan

ollut aseiden käsittelystä.
Ampumaradalla saimme ohjaajilta perusteellisen perehdytyksen turvaohjeisiin sekä
aseen käyttöön. Harjoittelimme myös aseen käyttöä ennen
varsinaista ampumista. Itse
ampuminen tapahtui radalla
kolmessa eri pisteessä, joiden
välillä piti liikkua ase kädessä.
Tämä teki ampumisesta mielenkiintoisemman ja ehdottomasti jännittävämmän kokemuksen verrattuna paikaltaan
ampumiseen.
Kokemuksena ampumaradalla
käynti oli yllättävän hauska
yhteinen aktiviteetti.
Ensikertalaisena hyvä ampumistulos oli myös mukava

yllätys – taito lienee
peritty edesmenneeltä
papaltani, joka ampui hirvimerkin vielä
96-vuotiaana.
Voisin suositella tätä
hauskana kokemuksena rohkealle porukalle!’’

TEKSTI JA KUVA:
MIKA VIRTA

Konecranesin
toiseksi
parhaiten ampunut Suvi
Savola.
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VETRES Keski-Uusimaa toimii

VETRES Keski-Uusimaan organisointimalli edettäessä vielä avoimella aikataululla kohti perinneaikaa ja rekisteröitävää
yhdistystä. (Kaaviokuva Jarmo Ahonen)

PERINNETYÖN ORGANISOINTI

”Mennäänkö ajopuuna vain luommeko yhdessä päämäärän ja asetelman,
mikä tukee Keski-Uusimaan sotien 39 – 45 veteraanisukupolven perinnettä ja perintöä,
niin alueellisesta kuin paikallisista lähtökohdista”.

TOIMINTAMALLI

Tehtävä, Säännöt
Toimintasuunnitelma, TMAE
Koordinoi ja tukee
Linkki TAPE

Sotien 1939 – 1945 Keski-Uusimaan
perinneyhdistys ry

HUOLTOTYÖN TUKI,
RESURSSIT.

Pornainen

Mäntsälä

Järvenpää

Tuusula

Kerava

Mäntsälän seudun
sotiemme veteraanien
perinneyhdistys ry

PAIKALLINEN JALKATYÖ
PERINNETYÖN PAIKALLINEN TOIMIKUNTA (liite)
- Puheenjohtaja (yhteisesti sovittu) sekä veteraaniyhteisöjen edustaja (siellä missä on), kotiseutuyhteisön edustaja ja reserviläisyhteisöjen edustaja(t)
- Kunnan sivistystoimen edustaja ja seurakuntien edustajat sekä muiden toimintaan halukkaiden yhteisöjen edustajat.
- Tammenlehvän Perinneliiton muiden yhteisöjen edustajat (siellä missä on).

VETRES Keski-Uusimaan 19. vuosikokous pidettiin perinteisesti Tuusulan
kunnan valtuustosalissa 26.maaliskuuta. Vuosikokoukseen osallistuvassa
valtuuskunnassa on
40 sidosryhmää Järvenpään, Mäntsälän,
Pornaisten, Keravan
ja Tuusulan alueella
toimivassa rekisteröimättömässä yhteistoimintaorganisaatiossa, joka on
perustettu 9.12.1999.
Kokouksen johti Taistelukoulun Perinneyhdistyksestä
Reijo Piira sihteerinä Veikko
Karhumäki. Läsnä oli 17 henkeä edustaen 19 sidosryhmää.
Kokouksessa
vahvistettiin
vuoden 2018 toimintakertomus ja hyväksyttiin kuluvan
vuoden toimintasuunnitelma.
Viime vuoden toimintateemana oli ”Suomen puolustaminen 100 vuotta”. Kuluvan
vuoden teemaksi vahvistettiin
”Talvisodan muistaminen”.
Kuluvan vuoden tärkeimmät,
vuorovuosin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella
järjestettävät VETRES-tapahtumat ovat Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, joka
järjestettiin Järvenpään seurakuntasalissa 13.3. ja viime
vuonna Tuusulassa. Vapauden
viesti –juhla järjestettiin viime vuonna 3.12. Järvenpään
lukiossa ja toteutetaan vastaavasti syyskaudella Tuusulan
koululaisille kohdennettuna.

TEHTÄVÄ PAIKALLISESTI:
- Tuki veteraaniyhteisöille,
- Sotien perinteen kartoitus,
- Perinnetyön suunnittelu,
koordinointi ja toteuttaminen.

VETRES
Keski-Uusimaa
vastaa Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuuden
isännyydestä
PVPALVK:n
kurssikeskuksessa Tuusulassa
12. marraskuuta. Aiheena on
”Talvisodan muistaminen”.
Aiheesta alustaa VETRES
Keski-Uusimaan varapuheenjohtaja, FM Juhani Vakkuri.

Vuoden 2019 hallinto
Vuosikokous valitsi viime
vuoden hallituksen jatkamaan
puheenjohtajana Antti Simola.
Juhani Vakkuri valittiin varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Veikko Karhumäki jär-

jestäytymiskokouksessa 7.5.
Hallituksen jäseninä jatkavat
Jarmo Ahonen, Martti Jokinen, Aarre Lindfors, Hannele
Lindstén, Veijo Meisalo, Erkki
Mäkilä, Kari Nissinen, Hannu
Nuutinen, Jorma Riissanen,
Jukka Sariola, Tarja Sievänen,
Antti Tervola, Jaakko Torppa
ja Taisto Vanhapelto. Vuosikokouksen päätöksellä Esko
Sarkanen voi osallistua hallituksen kokouksiin Järvenpään
rintamaveteraanien edustajana
Lindforsin edustaessa toiminnan uudelleen käynnistäneitä
Tuusulan rintamaveteraaneja.
Hallitus asetti järjestäytymiskokouksessa Hengellisen toi-

VETRES-kunniakirjat jakoivat vpj Juhani Vakkuri (vas,) ja pj Antti Simola läsnä olleille Willem van Schevikhovenille, Järvenpään Rintamaveteraaneille – Olli Greggilä vastaanottajana, Keravan
Sotaveteraaneille – Hannu Nuutinen, Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään jaostolle – Taisto Vanhapelto, Sotainvalidien Veljesliiton Tuusulan jaostolle – Jaakko Torppa, Tuusulan Rintamaveteraaneille – Aarre Lindfors ja Tuusulan Sotaveteraaneille – Jorma Riissanen.
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Kenraali Ruben Laguksen
muistojuhla Lohjalla 21.8.2019

Talvisodan päättymisen muistotilaisuuden seppelpartio Olli Greggilä (oik.), Keijo Kylmälä ja Veikko Karhumäki
Järvenpään seurakuntasalissa lähtövalmiina Tuusulaan sankarivainajien muistomerkille 13. maaliskuuta.

mikunnan. Vesa Koivisto jatkaa puheenjohtajana jäsenenä
Markus Tirranen sekä uutena
Hannu Hartala. Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Hannu Nuutinen, varapuheenjohtajana Veijo Meisalo ja
sihteerinä Veikko Karhumäki
sekä jäseninä Matti Kulmala, Saija Ylitalo ja uutena Esa
Kelloniemi.
VETRES
Keski-Uusimaan
varat, 3.725,00 € ovat Järvenpään
Reserviupseerikerhon
tilillä.
Organisaation nettisivuja, rul.
fi/vetres, ylläpitää Sarkanen.
Fb-sivut ovat osoitteessa facebook.com/Vetres-Keski-Uusimaa

Palkitsemisia
Vuosikokouksessa
jaettiin
VETRES
Keski-Uusimaan

kunniakirjat no:t 30-40: Järvenpään Rintamaveteraanit
ry, Järvenpään Sotaveteraanit
ry, Keravan Sotaveteraanit ry,
Mäntsälän seudun sotiemme
veteraanien perinneyhdistys
ry, Pornaisten Sotaveteraanit
ry, Sotainvalidien Veljesliiton
Järvenpään Seudun jaosto, Sotainvalidien Veljesliiton Keravan Seudun jaosto ja Willem
van Schevikhoven 500 euron
lahjoittajana VETRES Keski-Uusimaalle 6.12.2018.
Veteraanikeräyksiä
Kevätkaudella
VETRES-alueella suoritettiin ennätysmäärä veteraanikeräyksiä. Tuloksena ei kuitenkaan
saavuteta uutta ennätystä,
kun KAARTJR ei valitettavasti kyennyt tukemaan keräysjohtajiamme
halutuilla
varusmiesmäärillä. Lipaskeräyksiä yhdistysten jäsenet

suorittivat Järvenpäässä 8.3.,
19.3., 27.4., 5.5. ja 11.5., Keravalla 8. ja 9.3., Tuusulassa
15. ja 16.3. sekä Mäntsälässä KAARTJR:n varusmiehet eri alueille kuljetettuina
18.5. Järvenpäässä johdettiin
KAARTJR:n 49 varusmiehen suorittama ovelta ovelle
–keräys vapunaattona 30.4.
Tuusulaan saatiin vastaavaan
keräykseen
johdettaviksi
KAARTJR:n
varusmiehiä
16.5.
TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Vuoden 1942 alussa Jatkosodan hyökkäysvaiheen
jälkeen kenraali Ernst Ruben Laguksen maine oli
maassamme
korkeimmillaan. Kenties jokainen rintamamies tiesi Marskin ritari numero yhden. Käsite
”Laakuksen miehet” oli sotilaittemme puheissa pinnalla.
Ne velvollisuuden tuntoiset
taistelijat, jotka jo olivat
kokeneet
palvelupaikoissaan turhautumista, pyrkivät
Laguksen joukkoihin voidakseen palvella paremmin
syntymämaataan. Tiedettiin
Laguksen miesten muodostavan rintamamme valiojoukon. Hyökkäysvaiheen
jälkeen hänen prikaatinsa
aseistettiin ja laajennettiin
uudelleen Panssaridivisioonaksi asemasodan aikana.
Vuoden 1944 kesällä tämä
joukko puolusti urheasti
asemiaan venäläisten suurhyökkäystä vastaan. Suomi
säilytti itsenäisyytensä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa kaikkensa antaen. Laguksen divisioona otti osaa
raskaimpiin taisteluihin ja
kärsi eniten tappioita.
Kenraali Lagus vaikutti sodan jälkeen Lohjalla rakennusyhtiön toimitusjohtajana,
puutarhurina ja kukkakauppiaana. Hän kuoli sydänvaivoihin Lohjalla vuonna
1959 heinäkuun 15. päivänä
ja haudattiin Helsinkiin. Kesällä tulee kuluneeksi siis
60 vuotta sotiemme kenties
maineikkaimman operatiivisen
rintamakomentajan
kuolemasta. Vielä 1950- luvulla hän piti Lohjan reserviupseereille useita esitelmiä
johtamiskokemuksistaan.
”Himmetä eivät muistot
koskaan saa”, sanotaan tunnetussa veteraanilaulussa.
Kesällä tulee kuluneeksi
60 vuotta sotiemme kenties

maineikkaimman operatiivisen rintamakomentajan kuolemasta. Lohjan Reserviupseereiden kokoamana järjestetään
kenraali Laguksen muistojuhla 21.8. klo 18.00 alkaen
Lohjalla Laurentius-salissa.
Järjestelyjä tukevat Panssarimuseo, Kaarteen sotamuseo ja
Lohjan kaupunki. Lagus-näyttely on avoinna jo klo 17.00
alkaen ennen juhlaa ja sen
jälkeen. Näyttelyssä ulkona
on mm. toimiva sodanaikainen T-26 -panssarivaunu, Pasi
-miehistönkuljetusajoneuvo
ja nykyaikainen merimiina.
Sisätiloissa voi tutustua Lagus-kirjallisuuteen, kenraalin
pukuihin, taisteluihin kartoilla
jne. Näyttelyn yhteydessä on
saatavilla hernekeittoa, grilli-

makkaroita sekä kahvia.
Juhlassa kuullaan esitelmät
kenraali Laguksen sotatoimista ja erikseen hänen rauhanaikainen elämäntarinansa.
Esitelmät pitävät Panssarimuseon johtaja, everstiluutnantti
evp Simo Hautala ja historiantutkija Torsti Salonen. Korkeatasoisen juhlan musiikista
huolehtivat
oopperalaulaja
Heikki Orama sekä MPK:n
Etelä-Suomen soittokunta kapellimestarinaan Heino Koistinen. Tervetuloa Lohjalle
kuulemaan esitelmiä kenraali
Laguksesta, nauttimaan sotilasmusiikista sekä näyttelystä.
Tilaisuuteen on yleisöllä vapaa pääsy.

LAURI HIETANIEMI

Uudenmaan 37. Maanpuolustuspäivä
vietetään Lohjalla lokakuussa 2019
Uudenmaan 37. Maanpuolustuspäivää vietetään Lohjalla
5.10.2019 Alustava ohjelma
näyttää seuraavalta:
09:00
Lipunnosto
ja hartaus Laurentius – salin
edessä , seppelepartio Sankarimuistomerkille.
10:00 – 14:00 PV:n kalustonäyttely, sekä yhteistyötahojen näyttely Kirkkokadulla , mukana myös NH-90
helikopteri.
11:30
Paraatikatselmus
Laurentius – salin edessä.
12:00 Ohimarssi Suurlohjan
kadulla.
14:00 Maanpuolustusjuhla
Laurentius – salissa.

Tuusulan Reserviupseerit sekä Tuusulan Reserviläiset ry osallistuivat KESKI-UUDENMAAN SUURMARKKINOILLE HYRYLÄSSÄ LA 4.5.2019. Esittelimme toimintaamme sekä jaoimme tietoa kouluttautumismahdollisuuksista
reservissä. Eko-aims ase oli aktiivisessa käytössä “vauvasta”-vaariin , kiitos Järvenpään Reserviläisille aseen
lainasta. Kiitos myös Mpk.n Tuusulan koulutuspisteelle, Keravan Reservinupseereille sekä Keravan Reserviläisille tuesta järjestelyissä. Yhteistyössä on voimaa!

“Panssarikenraali” Ruben Lagus.
( KUVA: SA-KUVA)

Lohjan maanpuolustushenkisille järjestöille Lohjan
Reserviupseerikerho, Lohjan
Seudun Reservinaliupseerit,
Länsi-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Etelä-Lohjan Reservinaliupseerit ja Lohjan
Maanpuolustusnaiset on esi-

tetty Uudenmaan Maanpuolustuspäivä 2019 järjestämistä.
Tämän tiimoilta on pidetty ja
vielä pidetään yhteiskokouksia.
Järjestelyorganisaatio kaipaa
paikallisilta
maanpuolustustoimijoilta osallistumista
eri tapahtuman osa-alueille.
Osa-alueita ovat esim. Turvallisuus, näyttelykenttä, huolto,
tiedotus, yhteistyökumppanit,
keulahahmo, juontaja.
Mukana olisivat Pelastuslaitios, Poliisi, Puolustusvoimat, MPK, Res.Upseerit,
Res.Aliupseerit, Sinibaretit,
MP-Naiset sekä mahdolliset
yhteistyökumppanit.
Monenlaista tukea ja neuvoja
on jo Lohjalle luvattu, 2019
asti sitoutumaan valmiiden
henkilöiden löytäminen on
ratkaisevassa asemassa. Näitä henkilöitä etsitään kaikista
järjestelyihin
osallistuvista

järjestöistä. Näiden henkilöiden ympärille luodaan järjestelyorganisaatio, jossa johdat
omaa osa-aluettasi.
Lohjan Reserviupseerikerhon
edustajat yhteistyökokouksissa :
Timo Jukola t.jukola@hotmail.com 0445973333 koti ja
0505666039 työ
Seppo Iivonen seppo@iivonet.net 0440402499
Bengt Wiberg bengt.wiberg@
netti.fi 0505351953
Lohjalla on ennenkin järjestetty näyttäviä maanpuolustusjuhlia; ainakin vuonna 1962 ja
viimeksi vuonna 2008.
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Reservin upseerien ylennykset puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.

Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2019
yhteensä 775 reservin upseeria ja erikoisupseeria.
Everstiluutnantiksi
kolme, komentajaksi yksi, majuriksi 35, komentajakapteeniksi yksi, lääkintäkomentajakapteeniksi
yksi, kapteeniksi 88, kapteeniluutnantiksi 11,
insinöörikapteeniksi
kaksi, lääkintäkapteeniluutnantiksi kaksi, yliluutnantiksi 180, merivoimien yliluutnantiksi 19,
insinööriluutnantiksi yksi, lääkintäyliluutnantiksi
kolme, luutnantiksi
383, merivoimien luutnantiksi 32, insinööriluutnantiksi yksi, lääkintäluutnantiksi
kahdeksan ja merivoimien lääkintäluutnantiksi
kolme henkilöä.
Komentajaksi:
SUVIKAS Risto Tapani Helsinki
Majuriksi:
ALAJOKI Tomi Juhani Helsinki
ALHO Jorma Juhani Nurmijärvi
LAHDENSUO Heikki Fredrik Kirkkonummi
LAURILA Antti Lauri Mikael Järvenpää
LEINONEN Antti Kerava
SAARINEN Timo Antero Espoo
SALONEN Jussi-Mikko Tuusula
TUOMINEN Tatu Joonas Helsinki
VUOJÄRVI Pasi Veli Loviisa
VÄÄNÄNEN Pekka Sakari Askola

KARKKUNEN Kimmo Lauri Espoo
KORHONEN Teemu Miikka Tapio Helsinki
KORTE Mika Petteri Lohja
KUUSINEN Jukka Tapani Espoo
KUUSISTO Jarmo Erkki Kalevi Vantaa
LAITE Kaarlo Ilmari Helsinki
LAURILA Toni Kalevi Espoo
LEIJAMAA Terho Jukka Tapani Vantaa
LINDQVIST Janne Antti Jaakko Helsinki
LYYTIKÄINEN Eero Juhani Lohja
MAASALO Tuomas Henrik Vantaa
MAKSIMAINEN Mikko Juhani Helsinki
MESKANEN Antti Herman Akseli Helsinki
MÖRÄ Antti Tuomas Helsinki
NIEMI Janne Patrick Järvenpää
NIEMINEN Ismo Aleksi Antero Espoo
OKSMAN Atte Tapio Nurmijärvi
PURANEN Juha Matti Helsinki
RIIPINEN Toni Juhani Vantaa
RÄSÄNEN Jouni Tapani Helsinki
SAARENTAUS Timo Jouni Kalervo Helsinki
SAASTAMOINEN Pasi Mikael Vantaa
SALA Eero Ilmari Helsinki
SALLINEN Vesa Juhani Helsinki
SANDVIK Risto Ilmari Kauniainen
SLÅEN Heikki Andreas Helsinki
SMOLANDER Tommi Ilmari Tuusula
SOINIO Sampo Kaleva Helsinki
SOVIJÄRVI Jukka Pekka Tapani Nurmijärvi
SUOMINEN Jarno Joonas Vantaa
SÄRMÄHARJU Marko Pauli Lohja
TAHVONEN Tomi Sakari Raasepori
TALASMAA Roope Samuel Helsinki
TIIHONEN Heimo Sakari Espoo
TIILIKAINEN Maija Tuulikki Porvoo
TOIVANEN Jussi Tapio Lohja
VALLIVAARA Juho Rikhard Espoo
VESALA Matti Kalervo Porvoo
VESTERINEN Ville-Veikko Aleksi Porvoo
VILJA Mikko Valtteri Espoo
VILKMAN Joakim Johan-Mathias Hyvinkää
VÄNSKÄ Arto Mikael Helsinki
YLITALO Tuomo Johannes Helsinki
YLLÄSJÄRVI Janne Petteri Tuusula
Yliluutnantiksi (ME):
HEINO Turo Sakari Helsinki
HOLM Claes Patrik Johannes Helsinki
KANGASKOSKI Niko Ville Antero Helsinki
KORHONEN Jaakko Juhani Helsinki
LEINONEN Lauri Henrik Helsinki
LINDBERG Roger Otto Martin Helsinki
TÖRNQVIST Jason Alexander Espoo
VAARNO Jussi Pekka Helsinki
VUORELA Antti Valtteri Espoo

Kapteeniksi:

Luutnantiksi:

AALSTE Matti Olavi Helsinki
AALTO Tapio Valdemar Lohja
AARTO Markus Juhani
AHONEN Henri Antero Vantaa
HEIKKINEN Miikka Antero Helsinki
HOLOPAINEN Kero Martti Nurmijärvi
HONKONEN Petri Jari Juhani Espoo
HURSKAINEN Ville-Veikko Oskari Tuusula
HÄNNINEN Janne Johannes Helsinki
INNANEN Mikko Petteri Espoo
JORMALAINEN Sami Tapani Mikael Helsinki
JOUPPILA Markku Mikael Helsinki
KALLIOLA Kimmo Heikki Juhana Espoo
KILPELÄINEN Janne Tapani Nurmijärvi
LAKKALA Janne Marko Anselmi Vantaa
LAUNONEN Kimmo Ilmari Lohja
LAURIALA Sakari Matias Paavali Kirkkonummi
MALINEN Juha Pekka Kirkkonummi
MEKLIN Miikka Vilho Espoo
MÄKELÄINEN Sami Juhani Porvoo
NURMI Mikko Juhani Vantaa
PAKKALA Tomi Antero Helsinki
PYYMÄKI Leo Lauri Kauniainen
SALMINEN Lasse Mikko Juhani Kauniainen
SIIMEKSELÄ Tomi Mika Juhani Porvoo
SUHONEN Martti Juhani Järvenpää
TEITTINEN Toni Petja Vihti
TIILIKKA Juha Antero Hyvinkää
TUOMINEN Olli Tapio Helsinki
WIIALA Eero Ilmari Helsinki

AALTONEN Pertti Kalevi Nurmijärvi
ANTTILA Kimmo Antero Helsinki
AROMAA Olli Tapio Helsinki
BISTER Erno Elias Vantaa
HAAVISTO Aapo Einari Helsinki
HAHKA Tommi Juhani Helsinki
HATARA Niko Samuel Helsinki
HATUNEN Esko Tapani Helsinki
HEIKKILÄ Timo Jarkko Kerava
HEIMONEN Markus Juho Johannes Espoo
HEISKANEN Joni Kristian Järvenpää
HETTULA Aapo Aleksanteri Helsinki
HIRVASJÄRVI Markus Samuel Espoo
HOLMBERG Nicholas Karl Johan Vantaa
HOPEAKIVI Mikko Johannes Espoo
HOPI Andy Tapio Helsinki
HUISMAN Jari Tapio Espoo
HUUSKONEN Arto Pekka Juhani Helsinki
HYVÄRINEN Tatu Petteri Helsinki
HÄMÄLÄINEN Timo Paulus Helsinki
HÄRKÄNEN Tuomas Heikki Helsinki
IKONEN Pekka Martti Tapio Espoo
ILVESPAKKA Janne Markus Kirkkonummi
ILVONEN Krister Jarmo Kristian Sipoo
JAAKKOLA Pauli Antero Helsinki
JALKANEN Marko Petri Juhani Jyväskylä
JANHUNEN Lauri Juhani Espoo
JETSONEN Arttu Iiro Valtteri Vantaa
JOKIPII Ilkka Jalmari Helsinki
KAAJA Elisa Annariina Helsinki
KAJANMAA Teemu Santeri Helsinki
KANERVA Jutta Tuuli Tellervo Espoo
KARHUNEN Joonas Samuli Tuusula
KATAIKKO Jari Veikko Lohja
KEKKONEN Jukka Mikael Helsinki
KEKKONEN Mikko Aleksi Helsinki
KILPELÄINEN Heikki Mikael Helsinki
KLEMETTILÄ Santtu Matias Helsinki
KOLJONEN Miika Eemi David Espoo
KONTIAINEN Taneli Benjam Helsinki
KORPIO Juha Kalevi Espoo
KOSKELA Liisa Maija Orvokki Helsinki
KOSKELA Teemu Oskari Järvenpää
KOSONEN Ville Oskari Espoo
KUJALA Eero Matias Helsinki
KUKKOLA Antti Olavi Helsinki
KULTALAHTI Henri Jaakko Porvoo
KURUNMÄKI Karri Paavo Henrikki Helsinki
KUUSELA Samu Atte Helsinki
KÄKI Matti Risto Juhani Espoo
KÖYKKÄRI Niko Tuomas Kauniainen
LAAKKONEN Mikael Otto Oskar Espoo
LAAKKONEN Mikko Tapani Espoo
LAAKSONEN Tommi Risto Johannes Espoo
LAHDENKAUPPI Riku Olli Sakari Espoo
LAINE Hans Johan Richard Kerava
LAINE Kajo Amos Helsinki
LARIKKA Mikko Johannes Helsinki

Kapteeniluutnantiksi:
HASENSON Joran Helsinki
HIRVONEN Olli Mika Sakari Vantaa
IRJALA Matti Juhani Helsinki
RANTANEN Sami Olavi Kirkkonummi
ROUSI Lasse Ilmari Espoo
SALO Marko Heikki Petteri Lohja
SIRONEN Vesa Yrjö Peter Helsinki
Lääkintäkapteeniksi:
SANTTI Hannu Henrikki Espoo
Yliluutnantiksi:
AHONEN Pasi Olavi Helsinki
HALKOSAARI Ville Matias Helsinki
HEINIÖ Kai Markus Helsinki
HELKIÖ Teemu Johannes Mäntsälä
HUKKANEN Harri Matti Helsinki
HUKKANEN Jukka Unto Tapani Karkkila
IKONEN Esa Tapio Johannes Hyvinkää
IMMONEN Aki Tapani Espoo
JAAKKOLA Timo Matti Vantaa
JALAVA Martti Heikki Raasepori
JÄÄSKELÄINEN Kasperi Kalle Vantaa
KAARONEN Ville Oskari Helsinki

LEHTI Tero Antti Tapani Espoo
LEHTO Kalle Antero Helsinki
LEIVO Mika Petri Kalervo Helsinki
LEPPÄNEN Markus Antero Helsinki
LIMNELL Eero Tapio Vantaa
LINDGREN Sebastian Emil Tapani Vantaa
LINDQVIST Ossi Kalevi Vantaa
LIPSANEN Vesa Valtteri Espoo
LUUKKONEN Akke Josi Oliver Helsinki
MANKKI Tuomas Petteri Vantaa
MANSIKKA Sami Matti Vantaa
MARKKANEN Lauri Tapani Helsinki
MARTIKAINEN Ossi Tapio Helsinki
MARTOLA Samuli Johannes Vantaa
MATILAINEN Timo Petri Järvenpää
MATTILA Marco Ilmari Espoo
MATTSSON Sami Juhani Vantaa
MERI Otto Aleksi Helsinki
MIETTINEN Joona Petteri Helsinki
MINKKINEN Karri Kristian Espoo
MUHONEN Mika Juhani Helsinki
MUSTALAHTI Olli Ilmari Helsinki
MÄKYNEN Roope Eetu Juhani Helsinki
NIEMELÄ Ville Petteri Helsinki
NIEMINEN Mika Tapani Hollola
NIINIVIRTA Toni Juhani Espoo
NORANTA Aino Pauliina Helsinki
NYHOLM Juha Tapio Helsinki
PAAJANEN Mari Annika Helsinki
PAASOLAINEN Niklas Mikko Kalevi Espoo
PAKARINEN Joorami Johannes Vantaa
PAKKANEN Eve Liina Marketta Espoo
PAKKANEN Tom Lars Taneli Helsinki
PEDER Jan Mikael Helsinki
PELTOKORPI Ville-Petteri Kauniainen
PELTOLA Timo Pekka Helsinki
PIETILÄ Matti Juhani Helsinki
PIISPANEN Antti Eerik Nurmijärvi
PITKÄRANTA Tomi Matias Vantaa
PUUSTINEN Jukka Tapio Porvoo
RAJAMÄKI Joose Julius Helsinki
RAUTIO Taneli Aapo Antero Vantaa
ROJO Jussi Pekka Tuomas Espoo
ROLIG Jani Kalevi Kirkkonummi
RÄSÄNEN Olli Matti Johannes Helsinki
RÖPPÄNEN Esa Tapio Turku
SAARIKORPI Kristian Valdemar Raasepori
SAARIO Jarno Juhani Basilius Helsinki
SALDUKAS Roman Helsinki
SALO Eetu Valtteri Helsinki
SAUKKO Simo Antti Mikael Helsinki
SAVOLAINEN Antti Lauri Espoo
SAVUNEN Jouni-Matti Nurmijärvi
SERUÉ Michael Dov Helsinki
SIPARI Sampo Toivo Johannes Helsinki
SOHKANEN Sami Henrik Vantaa
SOKKA Jussi Antero Helsinki
SORTTI Pauli Aleksanteri Helsinki
SÄILÄ Julius Mikael Espoo
TAHVANAINEN Tuomas Sakari Espoo
TAMMINEN Juuso Ilari Helsinki
TAPIO Roope Elmeri Jukanpoika Helsinki
TARPILA Leo Ilmari Espoo
TASKINEN Anssi Väinö Aleksi Espoo
TIAINEN Jussi Ilmari Helsinki
TIHTONEN Tapio Kaleva Helsinki
TOLONEN Risto Tapani Helsinki
TOOMLA Sander Helsinki
TORCKELL Dan Julius Mikael Kauniainen
TOUKONIITTY Petteri Karinpoika Espoo
TULIAINEN Mika Juhani Helsinki
TUOMINEN Kimmo Petri Antero Espoo
TÖRN Niklas Sampsa Kasperi Vantaa
UIMONEN Henri Benjam Porvoo
UKKOLA Markus Otto Mikael Helsinki
UOTINEN Lauri Kalle Tapio Espoo
UOTINEN Miikka Petter Ilari Espoo
VAARALA Viljami Emil Helsinki
VARTIA Heikki Olavi Helsinki
VENTOVUORI Ville Jere Jalmari Helsinki
VIITA Joonas Kalevi Helsinki
VIITALUOMA Antti Johannes Helsinki
VILJANEN Teemu Tapio Helsinki
VOUTILAINEN Sakari Edvard Helsinki
VÄHÄ-PIETILÄ Mikko Ilari Vantaa
VÄÄNÄNEN Vili Werneri Sipoo
ÖSTERBERG Nico Joonas Helsinki
Luutnantiksi (ME):
JUSLÉN Mick Verner Helsinki
JUUTILAINEN Ilkka Tapani Espoo
KALLIOMÄKI Mikko Tapio Helsinki
KARKI Jaakko Julius Kirkkonummi
KOKKILA Timo Tapani Helsinki
LAPPALAINEN Otso Oskari Helsinki
LINDELL Tomas Alexander Espoo
NYMAN Mathias Chris Alexander Espoo
POHJOLA Anders Rikhard Espoo
RÖTKÖ Anssi Petteri Viljami Helsinki
SEITSAMO Alex Daniel Helsinki
SIEVERS LAINE Benjamin Esteban Helsinki
SIITONEN Teemu Heikki Juhana Helsinki
SIPPOLA Jussi Matti Topias Helsinki
STENBÄCK Leevi Matias Helsinki
SUNDMAN Jakob Ossian Helsinki
SUOHEIMO Simo Tuomas Juhani Helsinki
SUURONEN Sampo Juhani Helsinki
UDD Reidar Jan Wilhelm Loviisa
VAKKURI Aleksi Matti Johannes Helsinki
VESIKALLIO Kai Verneri Helsinki
VÄNSKÄ Petri Teuvo Juhani Helsinki
Lääkintäluutnantiksi:
GRÖNROOS Kurt Daniel Helsinki

Oltermanni

Lääkintäluutnantiksi (ME):
TUOVILA Janne Petteri Askola

UUDENMAAN ALUETOIMISTO
on ylentänyt 4.6. 2019 seuraavat
henkilöt:

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Fagerström Mats Eero Olavi Tuusula
Koponen Harri Eerik Helsinki
Möller Stefan Torsten Johannes Loviisa
Pitkänen Aki Olavi Lohja
Ryhänen Timo Aulis Helsinki
Rytkönen Jussi Yrjänä Tuusula
Snygg Riku Juhani Karkkila
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ahonen Arto Espoo
Ahonen Mikko Johannes Vantaa
Fihlman Perttu Johannes Nurmijärvi
Heikkilä Jari Erkki Mäntsälä
Heilala Teri Tapio Kauniainen
Kämäräinen Timo Mikael Espoo
Lehtinen Sakari Lauri Wilhelm Helsinki
Liski Mikko Sakari Helsinki
Liuksiala Aarno Michael Espoo
Pitkänen Markku Tapio Vihti
Santalahti Simo Pekka Sulevi Helsinki
Tuominen Frans Juha Mikael Espoo
Tuominen Markku Antero Porvoo
Törmäkangas Minna Marie Porvoo
Viljanen Tuomas Aki Vihti
von Wehrt Sami Petri Ilmari Porvoo
Åkerblom Björn Sture Espoo
Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Kettunen Carl-Markus Kauniainen
Saarinen Ari Mikael Helsinki
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Aakkula Jarkko Juhani Helsinki
Ahonen Jukka-Pekka Lohja
Frost Janne Petteri Kirkkonummi
Seppälä Tanja-Maria Kristiina Kerava
Sillanpää Joona Henrik Helsinki
Sonni Pekka Johannes Espoo
Sorvakko Samuli Johannes Espoo
Sotilasarvoon: PURSIMIES
Tiira Tapani Kristian Järvenpää
Turtiainen Matti Kalervo Helsinki
Ulmanen Sami Taisto Porvoo
Uusikauppila Teemu Aleksi Helsinki
Valkeinen Markku Tapani Vihti
Westerholm Wille Jussi Viktor Raasepori
Virtanen Markus Mikael Helsinki
Yrttiaho Jukka-Pekka Kirkkonummi
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aaltonen Mikko Pekka Lohja
Aro Mari Emilia Helsinki
Asikainen Kari Pekka Sipoo
Assmuth Eero Juhani Helsinki
Baxter Anthony Tindale Espoo
Biström Juha Markus Espoo
Boman Tom-Christian Kerava
Borodavkin Juha-Matti Vantaa
Bruun Jani Tapani Helsinki
Cederberg Krista Päivikki Helsinki
Dahlqvist Jörgen Karl-Erik Nurmijärvi
Eloheimo Antti Joonas Espoo
Fjäder Georg Mikael Porvoo
Forslund Jerry Johan
Hagelin Niklas Mikael Helsinki
Hakomäki Harri Kasperi Helsinki
Hannula Juha-Petteri Vantaa
Hanttu Marno Kristian Espoo
Hartman Niki Olavi Helsinki
Heikkinen Teuvo Juho Kalevi Hyvinkää
Hentinen Antti Hermanni Helsinki
Holopainen Petri Olavi Helsinki
Hyvönen Juho Pekka Vantaa
Hämäläinen Kai-Erik Helsinki
Hämäläinen Rauli Eero Helsinki
Ilaskivi Ari Yrjö Mikael Helsinki
Ilkka Juha Markus Helsinki
Jaakkola Ilari Mikael Helsinki
Järvinen Ville Ilari Vantaa
Järvitalo Tuomo Aleksi Helsinki
Kantanen Olli Kullervo Espoo
Karhunen Arto Tapani Espoo
Karhunen Viljami Heikki Oskari Lohja

Oltermanni
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Karppinen Petri Antero Espoo
Karttunen Jani Ilmari Espoo
Kettunen Aki Petteri Tuusula
Kivekäs Jari Henrik Lohja
Korhonen Mika Antero Järvenpää
Koskenniemi Janne Iisakki Helsinki
Koskimies Janne Oskari Aarnenpoika Helsinki
Kouri Kimmo Antero Helsinki
Kuusela Kimmo Johannes Järvenpää
Kytölä Ville Kalle Tapio Helsinki
Kärkkäinen Mikko Esko Eemeli Vantaa
Käyhkö Jukka Tapani Vantaa
Lehtoniemi Susanna Maarit Järvenpää
Leino Vesa Markus Helsinki
Leitola Joe Jesperi Helsinki
Lempiäinen Roni Samuel Vantaa
Lindfors Toni Sylvester Helsinki
Linnanahde Aki Otto-Matti Vantaa
Lintula Markus Johan Espoo
Luoma Jani Johannes Espoo
Magnusson Roland Lars Johannes Espoo
Maijala Teemu Joonas Petteri Helsinki
Malmi Masi Johannes Espoo
Marjamäki Pipsa Lotta Helsinki
Martesuo Max Uolevi Helsinki
Meronen Lassi Petteri Espoo
Mertanen Kaius Mikael Espoo
Meurman Kristian Agathon Jukanpoika Espoo
Mikkola Auvo Eero Sakari Helsinki
Mutkala Miika Matias Espoo
Myller Mikki Oskari Tuusula
Mäcklin Jari Kalevi Pukkila
Mäenpää Jyrki Samuel Vantaa
Nisén Henrik Kristian Helsinki
Norismaa Kasperi Asser Johannes Helsinki
Numminen Elias Aleksanteri Helsinki
Nyrhinen Jari-Jukka Tapani Mäntsälä
Ojala Antti Eero Kalevi Espoo
Orko Alec Ari Fernando Loviisa
Perovuo Juha Pietari Helsinki
Pihlaja Raimo Juhani Helsinki
Pusa Justus Elmeri Helsinki
Puupponen Markku Tapani Helsinki
Pyhäjärvi Jouni Petteri Helsinki
Raittinen Tomi Juhani Helsinki
Rajala Ilkka Tuomas Espoo
Ramberg Frans Thomas Christian Espoo
Rantaharju Mikko Olavi Vantaa
Rautakoski Jarno Kristian Espoo
Reikko Otto Wiljami Vantaa
Rissanen Sasu Goljat Helsinki
Roikonen Sini Aino Justiina Mäntsälä
Ruuskanen Kai-Jussi Helsinki
Salmi Oskari Helsinki
Salo Aki Joonas Helsinki
Salonen Anssi Matti Järvenpää
Sankkila Kari Juhani Kirkkonummi
Saurén Jouni Mikael Tuusula
Selin Jarkko Juhani Pornainen
Seppälä Antti Pekka Johannes Helsinki
Sirppiniemi Antti Kalevi Järvenpää
Soikkeli Teemu Petteri Helsinki
Sormunen Mikael Heino Juhani Hyvinkää
Sorvoja Arto Johannes Espoo
Suominen Miika Veli Santeri Kirkkonummi
Tamminen Jani Markus Espoo
Tanskanen Tatu Ossian Vantaa
Teperi Toni Marko Kalevi Helsinki
Tiira Joona Antti Tuusula
Toivanen Paavo Espoo
Tuomisto Vili Matti Juhani Vantaa
Tuovinen Janne Marko Tapani Vantaa
Wahlgren Titus Bertel Gaston Helsinki
Vanonen Maria Catarina Vantaa
Vehmanen Tomi Petteri Helsinki
Weuro Jaakko Aleksi Helsinki
Wikström Kim Henrik
Vuohtoniemi Ville Petteri Helsinki
Vähämäki Erkki Leander Tuusula
Ylinen Aari Johannes Espoo
Österberg Henrik Juhani
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aarela Heikki Antero Helsinki
Ahlfors Arttu Oskari Aleksanteri Helsinki
Ahlfors Markus Onni Espoo
Ahokas Martti Olavi Vantaa
Ahola Juuso Jorma Jalmari Helsinki
Ahtola Tuukka Tapani Espoo
Airas Joonas Petteri Mäntsälä
Ala-Jaakkola Mikko Anton Johannes Espoo
Alanko Panu Juhani Helsinki
Annala Riku Tapio Helsinki
Anttonen Oskari Jeremias Helsinki
Barsk Jari Antti Artturi Helsinki
Eklund Jan Kristian Helsinki
Elg Vesa Valtteri Nurmijärvi
Forssell Jukka Pekka Hyvinkää
Gruner Benny Oskar Helsinki
Grönqvist Jonas Christian Kauniainen
Gärdström Tuomas Kalle Erik Helsinki
Hailio Mika Olavi Vantaa
Hakala Ella Marie Espoo
Hakavirta Tomi Markus Mikael Kerava
Hakkarainen Micke Henrik Espoo
Hallipelto Martti Simeon Espoo
Halmetoja Eero Petteri Helsinki
Halonen Juho Petteri Olavi Vantaa
Halsas Konrad Johannes Helsinki
Harju Tuomas Henrik Helsinki
Harmaala Risto-Matti Helsinki
Hauhio Juha Tuomas Sakari Helsinki
Hauta Markus Kalevi Nurmijärvi
Hava Jari Olavi Pornainen

Hemming Kimmo Valtter Helsinki
Henritius Kari Olavi Helsinki
Hentman Juho Martti Espoo
Hesso Joonas Väinö Viljami Helsinki
Hietala Juuso Frans Verneri Helsinki
Hietala Paavo Aleksi Espoo
Hiitola Joni Sakari Kirkkonummi
Huhtala Tero Tuomas Vantaa
Huttula Saara Anniina Nurmijärvi
Huuhtanen Jasper Mikael Helsinki
Huvilinna Juha Tapio Helsinki
Hynninen Juho Tuomas Helsinki
Hyyrynen Hannu Juhani Hyvinkää
Hyyrynen Ville Tapio Vantaa
Hämäläinen Eero Alpo Tapio Helsinki
Häyry Oskar Frans Benjamin Espoo
Iivarinen Jarno Olavi Espoo
Inkilä Rami Artturi Helsinki
Joutsi Jyri Kalevi Helsinki
Jukka Antti Erkki Juhani Espoo
Juntunen Lauri Olli Joonatan Vantaa
Jyränen Jukka Samuel Espoo
Kaakkolahti Esko Sakari Vantaa
Kaarna Jesse Renne Valtteri Helsinki
Kaikkola Arto Tapani Espoo
Kaila Juha Anton Vantaa
Kaislaniemi Lars Mikael Helsinki
Kalmari Jouko Juhani Espoo
Kari Antti Eemeli Helsinki
Kari Kim Harry Tapio Kauniainen
Karjalainen Juha Tapani Hanko
Karppinen Konsta Henrikki Helsinki
Karvonen Reino Juhani Nurmijärvi
Kauppinen Sami Kristian Helsinki
Kemppainen Ilmari Onni Matinpoika Helsinki
Kemppainen Mikko Samuli Vantaa
Kemppainen Topi Henri Johannes Raasepori
Kervinen Tomi Kristian Helsinki
Keränen Juha Pekka Eemeli Vantaa
Kievari Antti Juhani Helsinki
Kiuru Hannu Kalevi Tuusula
Kleemola Janne Antero Espoo
Koho Harri Antero Helsinki
Koponen Rasmus Miikael Helsinki
Korkeila Kristian Olavi Espoo
Kortelainen Kai Mikael Helsinki
Koski Leea Aune Elina Helsinki
Koukonen Eetu Petteri Järvenpää
Kraft Tomi Tuomas Tapio Helsinki
Kunttu Jyri Petteri Kerava
Kurttio Juho Petteri Helsinki
Laaksonen Antti Markku Tapani Helsinki
Lahikainen Topi Johannes Helsinki
Lahtinen Jukka Veikko Olavi Kerava
Laine Toni Markus Mikael Helsinki
Laurikainen Juho Aleksi
Lavonen Niko Petteri Helsinki
Lehikoinen Hannu Tapani Vantaa
Lehikoinen Petri Risto Kalevi Helsinki
Lehmusmies Simo Jukanpoika Järvenpää
Lehti Esko-Jaakko Toivo Helsinki
Lehtinen Jonatan Aleksi Juhani Espoo
Lehto Pentti Kalervo Helsinki
Lehtonen Joonas Antti Verneri Järvenpää
Leino Juuso-Jalmari Tuusula
Leinonen Ida Emilia Helsinki
Leinonen Lauri Iisakki Helsinki
Lilja Jussi Valtteri Helsinki
Lindstedt Toivo Oskari Arvid Kirkkonummi
Lindström Jimi Oskari Espoo
Lounesto Juha Olavi Helsinki
Lundahl Petri Karl Johannes Vihti
Lyly Teemu Tapio Helsinki
Lähteelä Mikko Tapio Järvenpää
Lönnqvist Torolf Mikael Sipoo
Majuri Jonne Mikael Espoo
Makkonen Heikki Aleksi Espoo
Makkonen Petra Maria Johanna Vantaa
Metsola Maija Kristiina Helsinki
Metsälä Miska Lauri Ilmari Lohja
Moisas Teemu Samuel Kerava
Mäensivu Elmo Hermanni Helsinki
Mäkinen Hannu Jarmo Juhani Tuusula
Mäkipaakkanen Jere Matias Helsinki
Mäntykangas Mika Antti Petteri Espoo
Mäyrälä Emmi Karoliina Järvenpää
Niemi Tomi Pekka Vantaa
Nuotio Lauri Sakari Helsinki
Nykänen Niko Teemu Helsinki
Nyman Lars Kenneth Jörgen Raasepori
Nyman Tommy Sebastian Raasepori
Nyström Toni Juhani Helsinki
Ojala Juuso Petteri Helsinki
Ojanen Henrik Kristian Vantaa
Oulujärvi Juho Mikael Espoo
Outinen Hannu-Pekka Helsinki
Pajulahti Teemu Valtteri Espoo
Pakkanen Sari Helena Helsinki
Paldanius Sami Kalevi Helsinki
Pelkonen Riku Aleksi Vantaa
Peltola Iiro Sakari Helsinki
Perä Petri Juhani Pellervo Lohja
Pesola Jussi Petteri Espoo
Petrell Samu Markus Helsinki
Pietikäinen Jarmo Juhani Kirkkonummi
Pihlajamäki Olli Petteri Espoo
Piirainen Aaro Otto Tapio Espoo
Pitkänen Ari Pekka Vantaa
Poikolainen Tomi Jaakko Hyvinkää
Pukema Antti Johannes Espoo
Pulkkinen Ville Eemeli Helsinki
Pykäläinen Antti Ville Hyvinkää
Pääkkönen Anssi Kari Johannes Järvenpää
Rajala Juha Pekka Jalmari Helsinki
Rajala Raine Antero Helsinki

Rakkolainen Mikko Ensio Vantaa
Rantanen Aapo Ilmari Helsinki
Rantanen Erkki Juhani Vantaa
Romo Ville-Eemeli Järvenpää
Romppainen Juho Henrik Espoo
Ruuska Jari Esko Tapani Vantaa
Ruusuvaara Petri Antero Tuusula
Rytilä Markus Anton Vantaa
Räsänen Saku Topias Helsinki
Saarti Leo Pietari Kerava
Saja Carl Mikael Espoo
Sallankivi Seppo Antero Vantaa
Salonen Antti Johannes Vantaa
Sandholm Juha Pekka Espoo
Saranpää Johannes Urho Helsinki
Savilahti Eemeli Ilmari Helsinki
Saviluoto Jere Juhani Helsinki
Seger Miika Joonas Lohja
Sepponen Petri Ahti Tapio Vihti
Sinelampi Lauri Johannes Helsinki
Sinkkonen Ville Petteri Espoo
Sirelä Henrik Pentti Johannes Vantaa
Sjöblom Lennart Christian Helsinki
Suomu Mikko Viljami Helsinki
Syvälä Ilkka Olavi Nurmijärvi
Säynäväjärvi Matias Tapio Joonatan Vantaa
Tervaniemi Miikka Petteri Vantaa
Tolonen Toni Matti Espoo
Tulisalmi Mikko Lauri Juhani Espoo
Tulkki Tapani Otso Johannes Helsinki
Tulonen Joonas Petteri Vantaa
Tuohilampi Jari Antero Helsinki
Tuomi Joni Kristian Helsinki
Turhala Jorma Juhani Kerava
Turtia Juha Pekka Tuusula
Uimonen Tuukka Taneli Espoo
Wahlroos Kim Antero Mikael Vantaa
Vainio-Palkeinen Sami Mika Petteri Vantaa
Wallin Markus Juhana Espoo
Vesamäki Niko Veli-Verneri Helsinki
Vesterback Timo Jukka Vantaa
Vesterinen Mikko Ville Johannes Järvenpää
Wickman Kai Reijo Helsinki
Vihervaara Anton Jalmari Helsinki
Wiinamäki Aki-Pekka Hanko
Viisanen Vesa Sauli Raineri Vantaa
Vilkki Samu-Pekka Oskari Helsinki
Vinkanharju Seppo Eemil Hyvinkää
Virnes Pinja Eveliina Helsinki
Virta Aleksi Mikael Helsinki
Virtanen Jari Uolevi Nurmijärvi
von Bruun Santtu Nikolas Espoo
von Martens Robert Samuel Helsinki
Vuorenniemi Juuso Mikael Helsinki
Välimaa Jerry Elias Helsinki
Zhitia Perparim Helsinki
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Aaltonen Timo Petri Helsinki
Ahola Juha Samuli Helsinki
Ahtola Mika Henrik Helsinki
Andersson Eric Harry Anton Helsinki
Arola Jukka Anssi Kirkkonummi
Asikainen Mikko Oskari Helsinki
Bragge Mika Petteri Espoo
Diriye Liibaan Mohamed Helsinki
Erkkilä Juho Aleksi Mäntsälä
Fagerholm Henri Johan Helsinki
Fagerstedt Fredrik Wilhelm Helsinki
Fahim Taher Helsinki
Finning Tero Tapio Nurmijärvi
Hakala Miska Ari Petteri Nurmijärvi
Halttunen Lauri-Ville Samuli Mäntsälä
Hautala Matias Antero Vantaa
Helminen Iiro Kim Ilmari Espoo
Häikiö Paavo Johannes Helsinki
Joivio Markku Tapani Espoo
Juhola Juho Kalle Aulis Tuusula
Järvensivu Anssi Matias Vantaa
Kaijamo Mika Antero Espoo
Kaikkonen Sakari Allan Immanuel Porvoo
Kankkunen Jarmo Sakari Järvenpää
Kieränen Krista Kandaa Helsinki
Kotajärvi Matti Samuli Helsinki
Lahtinen Kalle Harrinpoika Vantaa
Laitiainen Petri Aleksi Helsinki
Lassila Kai Mikko Untamo Loviisa
Laukkanen Taavi Joonas Helsinki
Leppälä Ilkka Sakari Porvoo
Luhtanen Lari Petteri Helsinki
Marin Aulis Tuusula
Mattila Jarkka Petteri Mäntsälä
Mesiäinen Nicole Natalie Helsinki
Moilanen Markus Juhani Kirkkonummi
Myller Juha Antero Tuusula
Niemenmaa Erkki Mikael Vantaa
Paldanius Jukka Pekka Mikael Nurmijärvi
Parviainen Ture Patrik Miikael Hyvinkää
Peuralahti Aki Antero Helsinki
Rosenlund Jyri Alfred Helsinki
Sund Olli-Pekka Nurmijärvi
Takala Pyry Johannes Helsinki
Taskinen Timo Tuomas Sipoo
Terho Seppo Juhani Hyvinkää
Teräs Mauri Tapio Hyvinkää
Toivonen Mikko Henrik Mikael Espoo
Toivonen Pasi Ilari Tuusula
Turunen Toni Markku Petteri Helsinki
Uotila Joni Sampo Juhana Helsinki
Vinkki Tuomas Juhani Järvenpää
Wira Seppo Kalevi Helsinki
Vuollet Mika Tapani Helsinki
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Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aaltokoski Petri Markus Mäntsälä
Abdi Faysal Yuusuf Vantaa
Ahlbäck Tobias Emmanuel Kauniainen
Aho Erik Ilmari Tuusula
Ahtiainen Lauri Tapani Järvenpää
Albrecht Dan Sebastian Tuusula
Almark Tommi Mikael Myrskylä
Asikainen Tomi Mikael Kerava
Asikanius Kimmo Rikhard Järvenpää
Aules Mikko Sakari Nurmijärvi
Björn René Anton Tuusula
Carlberg Miika Tuomas Espoo
Dittmer Lasse Petteri Espoo
Ehrstedt Krister Birger Alfred Espoo
Grundström Riku Daniel Helsinki
Hagberg Tero Mikael Vantaa
Haikonen Markku Tapio Kerava
Hakkarainen Janne Petteri Espoo
Hallanvuo Miska Miklos Tuusula
Halsvaha Antti Mikael Vantaa
Heikinoja Roope Elias Oskari Vantaa
Heikkinen Iiro Anton Mikael Hyvinkää
Heikkinen Joonas Mikko Tapani Espoo
Heikkinen Pyry Päivö Agathon Kirkkonummi
Heikkinen Topi Santtu Valtteri Helsinki
Heinonen Tittamaria Helsinki
Helenius Ville Petteri Vantaa
Hienola Teemu Kasperi Espoo
Hulkko Pasi Antero Helsinki
Hyytiäinen Timi Taavetti Karkkila
Hänninen Jouni Samuli Vantaa
Ijäs Janne Juhani Helsinki
Jalola Sauli Johannes Vantaa
Jumppanen Johannes Kalevi Nurmijärvi
Juselius Risto Olavi Tuusula
Kaisto Heikki Sakari Järvenpää
Katajanheimo Timo Ernst Helsinki
Keltaniemi Mika Juhani Tuusula
Kervinen Sakari Johannes Vantaa
Kiuru Antti Sakari Helsinki
Kivimäki Juha Tapani Helsinki
Kivimäki Riku Petteri Espoo
Klubb Mika Erkki Kalevi Vantaa
Knuutila Heikki Vilhelm Helsinki
Kokkonen Ari Ensio Vantaa
Kolehmainen Juho-Pietari Vantaa
Konttinen Miro Santeri Helsinki
Korpi Pekka Veli Jukka Mäntsälä
Kotiranta Olli Aleksi Helsinki
Käppi Jiri Henrik Vantaa
Könönen Harri Kalevi Nurmijärvi
Laine Hannu Kalevi Askola
Laine Juha Ilmari Vantaa
Lankinen Timo Kalevi Järvenpää
Lehikoinen Harri Kalevi Loviisa
Lindqvist Juha Kalevi Tuusula
Lindqvist Jukka Tapani Kerava
Maarno Timo Erkki Juhani Vantaa
Malmberg Alexander Wilhelm Raasepori
Matela Kari Johannes Vantaa
Matikainen Risto Antero Tuusula
Mattila Janne Erik Vantaa
Mikkola Mika Antero Helsinki
Mikkola Rauno Tapani Tuusula
Mustonen Ville Pekka Espoo
Määttä Santeri Fredrik Antero Hyvinkää
Nevalainen Esa Jaakko Vantaa
Nipuli Janne Pekka Helsinki
Nissi Matti Antero Nurmijärvi
Parikka Jonas Viktor Olavi Hyvinkää
Passila Ari Kalevi Juhani Espoo
Peltonen Antti Leo Samuli Espoo
Piironen Paavo Johannes Porvoo
Poijärvi Iivari Akseli Helsinki
Pykäläinen Miso Miika Benjami Vantaa
Raekannas Jari Kalevi Nurmijärvi
Rosenström Tom Henrik Järvenpää
Räikkä Petri Juhani Hyvinkää
Räikkönen Juha Olavi Järvenpää
Räisänen Jouni Matias Mäntsälä
Salvador Torre Ivan Clemente Helsinki
Santaoja Tero Petteri Helsinki
Savolainen Jouni Pekka Järvenpää
Seppälä Ilkka Olli-Tapio Helsinki
Seppälä Reijo Olavi Nurmijärvi
Setälä Olli Eemeli Espoo
Sillanpää Jari Jaakko Tuusula
Sinkko Teemu Roope Olavi Helsinki
Sipola Jussi Matti Helsinki
Soila Antti Pekka Juhani Kerava
Somari Jukka Pekka Espoo
Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Sultsi Jarmo Antti Olavi Kauniainen
Suominen Markus Veli Jaakko Helsinki
Telaranta Toni Kristian Inkoo
Tissarinen Juha-Pekka Kerava
Toivola Jussi Petteri Vantaa
Tran The Hien Mikko Helsinki
Tuppurainen Ville Oskari Helsinki
Turunen Aleksi Matias Johannes Helsinki
Turunen Oliver Eric Sebastian Espoo
Vainio Jaakko Arttu Tapani Helsinki
Vallius Antero Juhani Tuusula
Wikholm Jan Erik Helsinki
Vikström Nils Erik Helsinki
Vilja Niko Tapio Helsinki
Vuormaa Tapio Johannes Helsinki
Vähäkangas Juho Petteri Sipoo
Väänänen Tommi Sakari Helsinki
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Oltermanni

Kutsuvieraat pääsivät tutustumaan ryhmä Alfan toimintaan.
Ryhmä koostui päälliköstä, viestihenkilöstä, tilannehenkilöstä, operatiivisesta henkilöstä sekä vuoropäälliköstä.
Valmiuskeskusten pystytyksen jälkeen oli edessä vedenjakelupisteiden järjestäminen.

Suojavarusteherra – puku, jolla varmistetaan, ettei itse kontaminoiduta,
kun käydään mittaamasta mahdollista säteilykontaminaatiota. Kädessä
kannettava gammaspektrometri, jolla
voidaan tunnistaa minkä tyyppistä
säteilystä on kyse.

Turvakurssilaisilta jäi kokematta vesisateen kasvattava vaikutus”.

Taistelukoululla esiteltiin arjen turvallisuutta
ja sen toimijoita monialaisesti
Taistelukoululla lau- Säteilymittauskoulutus
antaina 18.5. pääsi kehitysvaiheessa
kotiseutuharjoituk- STUK on yhteistyössä Maansen kutsuvierasryh- puolustuskoulutusyhdistyksen
mä kuulemaan, kuin- ja Huoltovarmuuskeskuksen
ka nämä kolmannen kanssa käynnistänyt hanksektorin
järjestöt keen, jonka tavoitteena on
esittelivät
toimin- vahvistaa Suomen kansallista
koutaansa yhteiskunnan säteilymittausvalmiutta
luttamalla ja varustamalla
kokonaisturvallisuu- vapaaehtoisista toimijoista
den sekä arjen turval- muodostettava säteilymittauslisuuden tuottajina ja joukkue STUKin ja muiden
viranomaisten tueksi. Joukkue
edistäjinä.

Taistelukoulun Valmiuskeskuksessa oli fyysisestikin aika
kuumat paikat, kun pienessä
tilassa kaksi harjoitusryhmää
Havak ykkönen ja Havak Alfa
olivat perustamassa valmiuskeskusta ja tilaan pakkautui
vielä kutsuvierasryhmä tutustumaan toimintaan. Varsinainen tehtävä kuvitteellinen
vedenjakeluhäiriötilanne Järvenpään kaupungissa, jonka
vaikutuksen alaisena voisi olla
10 000 – 40 000 henkilöä riippuen siitä, montako alueellisesta valmiuskeskusta alueella
olisi.

Tuusulan
Taistelukoululla yleisölle ja kutsuvieraille
esittäytyivät Maanpuolustuskoulutusyhdistys,
Naisten
Valmiusliitto ry, Maanpuolustusnaiset ry, Pelastakaa lapset
ry sekä Helsingin pelastusliitto ry.

Pohjana AVAKin toiminnassa on kunkin kunnan oma
valmiussuunnittelu ja sen
mukaan toimiminen. Tarkoituksena ei ole korvata mitään
kunnan toimintoja vaan toimia
toimeksiantopohjalta kunnan
oma johtokeskuksen/valmiuskeskuksen päätöksen mukaisesti.
Toimivaltuustauluko
määrittelee erikseen tilanteen
vaatimat toimioikeudet.

Yhteistä kaikille näille järjestöille on halu auttaa, tehdä yhdessä työtä ja hyvällä
yhteistyöllä onkin yhdistetty
toiminnassa
voimavaroja.
Jokaisella järjestöllä on oma
roolinsa ja oma tehtävänsä kokonaisturvallisuudessa; kaikille riittää tekemistä.
Esittelyiden jälkeen vieraat
pääsivät tutustumaan sinä viikonloppuna Taistelukoululla
käynnissä oleviin kursseihin.

kykenee mahdollisessa säteilyvaaratilanteessa itsenäisesti
toteuttamaan saamiaan tehtäviä.

Säteilymittausjoukkueen
koulutusohjelmaa
testattiin
keväällä 2018 kahdella pilottikurssilla. Joukkueen rekrytointia jatkettiin ja syksyn
2018 kuluessa käynnistettiin
joukkueen
peruskoulutus
MPK:n kursseilla. Tänä viikonloppuna oli kevään 2019
toinen koulutusjaksoviikonloppu. Kurssin vahvuus oli 41
hlöä.

Alueellinen valmiuskeskus harjoitteli vedenjakelua
Valmiuskeskusten henkilöstön kouluttajakoulutus, jossa
on tarkoitus kouluttaa noin 12
henkeä tuleviksi valmiuskeskusten toimijoiksi ja tarvittaessa kouluttajiksi.

Katuturvallisuus-kurssi
opetti tunnistamaan
arjen uhkia
Kurssin tavoitteena oli oppia
tunnistamaan ja kohtaamaan
aggressiivisesti käyttäytyvä
ihminen ja oppia erilaisia toimintamuotoja turvatakseen
oman henkilökohtaisen turvallisuutensa. Kurssilla harjoiteltiin kevyitä fyysisiä har-

joitteita erilaisiin kohtaamisiin
ja tilanteisiin. Kurssi järjestettiin yhdistettynä lukiolaisten
turvakurssin kanssa. Kurssin
vahvuus oli 7 naista. Ensi vuodelle suunnitteilla kahden päivän kurssi naisille.
Pilvi Ketola Helsingistä tullut
kurssille ystävänsä Kirsi Koivumaan kanssa. Pilvi olikin
toivonut saavansa juuri tämän
kaltaista oppia. Kurssin rytmi
oli ollut hyvä, uutta tietoa on
tullut sopivalla tahdilla ja sitä
on päässyt kokeilemaan heti
käytännössä. Kouluttaja Erkki
Heiskanen kuvasi ensin tilanteen kertoi sen jälkeen, miten
tilanteesta voisi irtautua ja
päästä pois mahdollisimman
pienellä voimalla. Kurssilaisille oli kerrottu miten tilannetta voi ennakoida ennen
kuin se eskaloituu.
Pilvin mukaan opit ja harjoitukset olivat tuoneet hänelle
tietynlaista
itseluottamusta
sekä henkisesti että fyysisesti.
Kurssin rennossa ilmapiirissä
oli ollut helppoa oppia.
Kurssilaisilta kehuja saanut
Erkki Heiskanen on työskennellyt pitkään turvallisuusalalla. Heiskasella on kokemusta
pitkälti yli 30 vuoden ajan
erilaisista turvallisuustehtävistä YK/NATO/suurlähetystökuvioista ja hän omaa vahvan taustan kamppailulajeista.
Erkki on ollut mukana myös

Pilvi Ketola (vas) Helsingistä tullut kurssille ystävänsä Kirsi Koivumaan kanssa.
Pilvi olikin toivonut saavansa juuri tämän kaltaista oppia.

useassa Nasta-harjoituksessa
Katuturvallisuus -kouluttajana.
Kurssin tavoitteena Heiskasen
mukaan on, että ihminen tekee
uhkaavassa tilanteessa edes
jotain eikä vain lamaantuisi.
Kurssilla opetetaan yksinkertaisia tekniikoita: kuinka
päästä irti tilanteesta ja saada
uhkaaja rauhoitettua. Vaikka
kurssiaika saattaa olla vain
päivän mutta siinäkin ajassa
Heiskasen mukaan voi saada
kurssilaisille jo eväitä tilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen. Jo tuon yhden päivänkin
jälkeen kurssilaisen henkinen
ja fyysinenkin habitus saattaa
kohentua.

Tuusulan lukion turvakurssi antoi viikonlopun
irti kouluarjesta
Wilma-viesti oli tavoittanut
Tuusulan eri lukioista 9 osallistujaa lukion turvakurssille.
Reippaan energiset ja innokkaat nuoret kertoivat, että
kurssi oli kuulostanut mielenkiintoiselta ja erilaiselta ja
saahan siinä samalla yhden
lukiokurssin suoritettua. Stressivapaa viikonloppu oli myös
erään osallistujan peruste.
Kurssi oli vastannut nuorten
odotuksia ja positiivisena yllätyksenä oli tullut, että he kokivat oppineet oikeasti uusia
asioita itsensä ja muiden suo-

jelemiseksi.
Kurssin lauantaiaamupäivä
meni katuturvallisuusosuudessa, joka tehtiin yhdessä varsinaisten Katuturvallisuus -osallistujien kanssa. Sen jälkeen
ohjelmassa oli vielä ensiapukoulutusta, trangian käyttöä,
alkusammutuskoulutusta sekä
kadonneen etsintäkoulutusharjoitus.
Turvakurssi majoittuu yöksi telttaan, joten edessä oli
puolijoukkueteltan pystytys,
polttopuiden pilkkomista ja
kaminan hoitoa. Tottuneille
telttailijoille ulkona vietetty
yö ei kuulemma tulisi tuottamaan mitään ongelmaa. Illan
kruunaa rantasauna ja makkarat. Sään ollessa erinomainen
nämä nuoret jäivät ainakin tällä kertaa ilman sitä vesisateen
mukanaan tuomaa ”kasvattavaa kokemusta”.

KUVAT:
TOMMY KOPONEN

