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PÄÄTOIMITTAJALLA JA PUHEENJOHTAJILLA ON ASIAA
Poikkeustilanteessa ollaan

Arvoisat maanpuolustajat -

K
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aikki sosiaalista kanssakäymistä edellyttävä toiminta
Suomessa on keskeytetty
ja osittain kiellettykin. Viruksen etenemisen hidastamiseksi valtiovalta on tehnyt monia
toimenpiteitä, suosituksia ja määräyksiä. Kansalaisten toiminta aiheuttaa sen, että vapaaseen liikkumiseen
puututaan. Kokoontumismahdollisuuksia rajataan ravintoloiden sulkemisella ja liikkumisen rajoittamisella. Ruotsi on lähestynyt ongelmaa
hyvin toisella tavalla, joskus saamme tiedon siitä kumpi oli
parempi. Tällä hetkellä Suomen lähestymistapa vaikuttaa
paremmalta, eikä ehkä ylimitoitetulta. Vaikeita aikoja on menossa ja edessä. Yhteistoiminnalla tästä selvitään, näyttää kuitenkin
siltä että hyvin pitkään poikkeustilaa ja sen seurauksia saadaan
vielä korjata. Talouden tilan korjaamiseen menee vuosikausia,
valtiokaan ei toivottavasti aivan rajattomasti uutta lainaa ota,
jolla tasoitettaisiin yritysten ja yksilöiden taloudellisia menetyksiä. Terveiden yritysten toiminnan jatkuminen on turvattava ja
huolehdittava, että taloudelliseen ahdinkoon joutuneita tuetaan.
Pitkän talouden nousukauden oli odotettu kääntyvän jonkinlaiseen laskuun, mutta kukaan ei osannut odottaa tälläista syöksyä
ja kaiken lisäksi kaikilla aloilla.
Tältä vuodelta jää monta maanpuolustustapahtumaa ja -harjoitusta toteutumatta. Kunhan joskus päästään normaalitilanteeseen
niin silloin voidaan selvittää mahtuuko enää loppuvuoden kalenteriin keväällä pitämättä jääneitä tilaisuuksia. Kukaanhan ei tiedä
miten pitkään poikkeustilaa jatkuu, 31.5.2020 asti MPK:n kurssit ainakin peruttu, miten lie sitten kesäkuun alun tapahtumien.
Varasuunnitelmia laaditaan ja yritetään löytää mahdollisimman
monelle tapahtumalle uusi aika syksyn puolelta. Selvää kuitenkin on, että osa vuosittaisista toiminnoista jää tältä vuodelta pitämättä.
Yhdistysten vuosikokoukset jäivät monelta yhdistykseltä pitämättä tilanteen vuoksi. Erilaisia ohjeita tilanteen korjaamiseksi
on kerrottu, lähtökohtaisesti asiat korjataan ajan tasalle normaalitilanteeseen palattaessa. Paikallisyhdistyksillä ei lähtökohtaisesti
ole vuosikokouksista ilmoitusvelvollisuutta Patentti ja rekisterihallitukselle. Yhdistysten toiminnan oikeellisuus tarkastetaan
ensi vuoden alussa toiminnantarkastuksessa ja vuosikokouksen
viivästymiseen on olemassa kyllä pitävä peruste. Yhdistysten
johtokuntien ja hallitusten fyysiset kokoontumiset on nyt siis
myös suositeltu jättää pitämättä. Puhelin- ja etäyhteyskokouksia voidaan pitää ja niistä tehdä pöytäkirjat. Nyt tuleekin sitten
yhdistyksille mietittäväksi onko kokouksille oikeasti tarvetta ja
miten usein. Kiireellisiä päätösasioita ei aina ihan jokaiseen kokoukseen ole aiemmin tullut. Jäsenistölle järjestettävä toiminta
on toistaiseksi tauolla ja sitä vartenhan monet yhdistykset ovat
olemassa. Käytetään nyt tämä aika hyödyksi oman terveyden
hyväksi ja kerätään voimia yhdistyksissä joskus käynnistyvän
toiminnan hyvään suunnittelemiseen.
Piireille on vihdoin saatu uusi toiminnanjohtaja, joka aloitti
1.4.2020 toimessaan. Hänen tuleviin tehtäviinsä kuuluu myös
piirien tiedottamisen kehittäminen ja siihen tietysti isona osana
myös Oltermanni- lehden tulevaisuuden suunnittelu. Tämän vuoden lehti ilmestyy normaalisti kotiin jaettuna vielä tämän lehden
jälkeen siis kolme kertaa. Maanpuolustuspäivänumero ja kesä- ja
joulukuun ylennysnumerot. Tämän lehden kokonaiskustannuksia ei ole vielä saatu, mutta ennakkotietojen mukaan nousua edellisvuoteen on taas tulossa etenkin postimaksujen osalta. Toki piirien talous on hyvällä mallilla ja kustannuksista on selvitty, mutta
uusien sähköisten viestintätapojen kautta voitaneen jäsenmaksujen nousu katkaista. Osa jäsenmaksustahan on piirilehtiosuutta
ja sähköiset viestintämuodot eivät niin halutessa aiheuta erillisiä
kustannuksia. Toivotaan, että viestintä jäsenistölle saadaan ajantasaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.
Tervetuloa uudelle toiminnanjohtajalle piirien toimintaan.
Timo Åkman
päätoimittaja

lin ajatellut kirjoittavani tähän
puheenjohtajan palstaan monesta
positiivisesta asiasta kuten muunmuuassa
lippujuhlapäivän paraatista Raaseporissa
4.6., piirien yhteisestä lippujuhlapäivän
juhlasta 5.6. ja Haminan reserviupseerikoulun
100-vuotisjuhlista 6.6.
Vaikka mitään edellämainituista ei ole tämän
kirjoitukseni aikaan vielä peruttu, ovat ne varmasti
tilanteen jatkuessa niinsanotusti tulilinjalla. Kuinka
paljon maailma voi parissa kuukaudessa muuttua.
Koronavirus, lääketieteelliseltä nimeltään COVID-19,
tuli ja pisti kaikki suunnitelmat uusiksi.
Viruksella on ollut suuret vaikutukset
maanpuolustuksen saralla: varusmiesten palvelusta on
muokattu kaksi viikkoa palveluksessa-viikko lomalla
-malliseksi, kertausharjoitukset on peruttu toistaiseksi,
MPK on perunut toimintojaan seuraavan parin
kuukauden ajalta, eri maanpuolustuspuolen yhdistysten
kokouksia on siirretty tulevaisuuteen, näin pari
mainitakseni. Keskusteltuani monen maanpuolustusta
harrastavan kanssa olen kuitenkin havainnut, että henki
on tässä joukossamme erittäin hyvä. Tämä pakotettu
vapaa-aika on otettu lepona ja valmistautumisena
tulevia toimintoja varten. Jossakin kohtaa tämäkin
tilanne helpottaa, ihan takuuvarmasti.
Sitä helpotusta odotellessa viruksella on myös
vaikutusta Uudenmaan reserviläispiirien toimintaan.
Puolustusvoimien palvelukeskuksen Tuusulan
toimipiste (tuttavallisemmin Taistelukoulu) on
toistaiseksi suljettu kurssi- ja esitelmätoiminnalta
mikä tarkoittaa myös piirien esitelmätilaisuuksien
peruuntumista toistaiseksi. Piirit tiedottavat
esitelmätilaisuuksien jatkumisesta Internet-sivuillaan
osoitteessa uudres.fi heti, kun Puolustusvoimat antaa
luvan niiden jatkamiselle.

Myös kaikki urheiluja kilpailutoiminta on
toistaiseksi jäässä. Maaliskuun
puoleen väliin suunniteltu
reserviupseeripiirin
piirihallituksen kokous ja
piirin kevätkokous on siirretty
myöhemmin ilmoitettavaan
ajankohtaan.
Jotain positiivista tästä
tilanteesta kuitenkin
löytyy: piirien uudeksi
toiminnanjohtajaksi valittu
majuri evp Risto Lehto pääsee aloittamaan tilanteesta
johtuen toiminnanjohtajan tehtävässä hieman
aikaisemmin, kuin ennen viruksen puhkeamista
oli sovittu. Risto aloittaa tehtävässään 1.4.2020,
jolloin Risto pääsee tutustumaan etätyönä mm.
reserviupseeripiirin käytäntöihin tarkemmin sekä
pitämään etäpalaverin piirien puheenjohtajien kanssa.
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry toivottaa Riston
tervetulleeksi tehtävään!
Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta näinä
päivinä ja hetkinä, kun tilanne on hieman hankala.
Muistakaa levätä ja pitää pää kunnossa mahdollisessa
karanteenitilanteessa. Ei anneta seinien kaatua päälle.
Puhukaa, kirjoittakaa, lukekaa, pelatkaa.
Kuten sen joku hyvin Internetissä sanoi: “isämme
ja isoisämme joutuivat kestämään sotaa. Te joudutte
kestämään etätöitä ja sohvalla makaamisen. Kyllä me
tästä selvitään.”
Ihan varmasti selvitään.
Tatu Häkkinen
puheejohtaja

Piireille uusi toiminnanjohtaja

U

udenmaan reserviläispiireille on valittu uusi toiminnanjohtaja, hän on majuri evp. Risto Lehto. Risto on
tehnyt pitkän työuran HellItr:n palveluksessa ja jäi
eläkkeelle vuonna 2014 apulaisosastopäällikön ja sektorijohtajan tehtävästä Puolustusvoimien Koulutuksen
kehittämiskeskuksesta (Taistelukoululta).
Risto aloittaa tehtävänsä 1.4.2020 alkaen, ilmoitamme hänen
yhteystietonsa huhtikuun aikana sekä teemme hänestä henkilöesittelyn Oltermannin numeroon 2/2020. Lämpimästi tervetuloa
hommiin!
Turpo- kilpailun eli Turvallisuuspoliittisen tietokilpailun valmistelut piireissä ovat alkaneet, pyydänkin nyt että tiedustelette ja
tuette jäsenistöltänne halukkuutta osallistua tärkeään maanpuolustukselliseen ja valtakunnallisesti merkittävään projektiin,
kannusteet ovat hyvät ja valtakunnallinen näkyvyys hyvää luokkaa. Uudenmaan piirin koen olevan suunnannäyttäjä kilpailussa
ja sen onnistuneessa läpiviennissä, esimerkkinä onnistunut pilotointi vuonna 2019. Olisi hienoa jos piiriemme yhdistyksistä
löytyisi 1-2 henkilöä tai jopa enemmänkin henkilöitä lähtemään
organisaatioon mukaan. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat kilpailun painoarvon mutta myös sen piireille aiheuttaman lisätyön johdosta päättäneet asettaa reserviläispiireille
kilpailuun liittyviä, taloudellisia kannustumia seuraavasti:
Reservipiirien yhteinen TURPO-kilpailupäällikkö on nimetty
ja kilpailuorganisaatio on muodostettu sekä TURPO-kilpailupäällikkö tai hänen määräänsä henkilö on osallistunut 18.4.2020
koulutustilaisuuteen, maksetaan palkkiona 500 euroa jaettuna
tasaosuuksin piireille.
15 prosenttia kilpailuorganisaation toiminta-alueen lukioista on
ilmoittautunut mukaan Turpo tietäjä-kilpailuun, maksetaan lisäksi palkkiona 500 euroa jaettuna tasaosuuksin piireille.
Reserviläisliiton Internetsivut uudistuvat kevään aikana ja tavoitteena on siirtää Uudenmaan piirin sekä yhdistystemme internet
sivut uusien sivujen alle. Piiristämme yhteyshenkilönä toimii
Kari Mononen kari.mononen@pp.inet.fi Tuusulan Reser-

viläisistä sekä toiminnanjohtajamme Risto Lehto. Olkaa yhteydessä
heihin mikäli kysymyksiä sivuista
ilmenee.
Elämme nyt poikkeustilan aikaa
koko maailmassa, tuntuu uskomattomalta kuinka tilanne on muuttanut koko maailmaa ja kuinka
voimallisia toimenpiteitä on koko
maailmassa laitettu täytäntöön.
Covid-19 -viruksen aiheuttamista
toimenpiteistä yhteiskunnassamme johtuen myös Uudenmaan
reserviläispiirit ovat joutuneet
muokkaamaan toimintaansa, kokouksia on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan,
osallistumista harjoituksiin sekä kaikkeen muuhun toimintaan on
karsittu minimiin. Puolustusvoimien palvelukeskuksen Tuusulan
toimipiste (tuttavallisemmin Taistelukoulu) on suljettu kurssija seminaaritoimintojen osalta. Sulun päättymisestä tiedotetaan
erikseen. Tieto piirien esitelmätilaisuuksien jatkumisesta kerrotaan piirinen infokanavissa heti kun lupa jatkolle tulee. Tärkeää
meille kaikille on pitää huolta läheisistämme tukea sekä auttaa
tässä epävarmuuden tilassa, annetaan tukemme myös viranomaisille ja hoitohenkilöstölle ja olkaamme valmiina auttamaan yhteiskunnan toimintojen turvaamisessa mikäli käsky käy.
Toivotan kaikille terveyttä ja jaksamista tämän harvinaisen poikkeusolon aikana
Mats Fagerström
puheenjohtaja

Oltermanni

PäätoimittajaTimo Åkman

Aineistot

Ilmoitusmateriaalit ja layout

Lehden koko 280 x 420 mm

Ilmoitusten aikataulu

Uudenmaan

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

1/2020

15.3.

39. Vuosikerta

Levikki

kotu.uusimaa@gmail.com

palstojen lukumäärä 6 kpl

2/2020

15.5.

7.6.

Julkaisija

Käsiteltävä materiaali postitse

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

Pankkiyhteys

3/2020

2.9.

2.10.

Uudenmaan reserviläispiirit /
Oltermanni 		
FI62 1366 3000 0515 57

4/2020

15.11.

7.12.

reserviläisten 		
maanpuolustusjulkaisu

Uudenmaan 		
reserviläispiirit

02750 ESPOO

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

31.3.
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Reserviläisliitto etätyöskentelee
Koronavirus-pandemian aikana Reserviläisliitto keskittyy
etätyöskentelyyn.

Reserviläisliitto suosittelee vahvasti
kaikille yhdistyksille ja piireille, etteivät ne toistaiseksi järjestä fyysisiä
kokouksia. Hallituksen ja muiden
toimielinten kokoukset voidaan järjestää puhelin- tai internetkokouksina, joihin tulee tarjota osallistumismahdollisuutta kaikille hallituksen
tai toimielinten jäsenille. Näin voi
tehdä, vaikka etäosallistumisesta
ei ole mainintaa säännöissä. Yksittäisiä asiakysymyksiä voidaan ratkaista myös sähköpostikäsittelyllä.
Kaikista kokouksista on laadittava
normaalit päätöspöytäkirjat.
Myös viime vuoden tilinpäätökset sekä toimintakertomukset on
mahdollista käsitellä ja hyväksyä
etäkokouksissa, mutta jokaiselta
hallituksen jäseneltä on pyydettävä
sähköpostilla tai tekstiviestillä hyväksyntä tasekirjalle. Nämä viestit
tulee tulostaa ja liittää tasekirjaan,
joka toimitetaan normaalisti tilintai toiminnantarkastukseen. Fyysiset
allekirjoitukset voidaan ottaa tasekirjaan, kun normaaleja kokouksia
ja tapaamisia voidaan taas järjestää.
Tästä menettelystä on hyvä ennakkoon keskustella myös toiminnanja tilintarkastajien kanssa, jottei
poikkeusmenettely tule heille yllätyksenä.
Toimivan etäkokouksen järjestäminen edellyttää sitä, että kokoukselle
on ennakkoon laadittu ja osallistujille lähetetty napakka esityslista
päätösesityksineen tai päätösvaihtoehtoineen. Myös kokouksen ennakkosuunnitteluun, johtamiseen ja
sujuvaan kokoustyöskentelyyn kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Mikäli etäkokousta varten käytetään
internetissä sovellusta, on se hyvä
testata ennen varsinaista kokousta,
jotta yhteydet toimivat. Puheenvuorot tulee pitää lyhyinä ja päälle puhumista välttää.
Toimintakertomukseen tulee aika-

Uudenmaan
reserviläispiiri
ry
UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRI
RY
maksaneet jäsenet 31.12.
Maksaneet jäenet 31.12. mennessä vuosina 2013-2019
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry

247

235

264

273

297

338

349

Nurmijärven Reserviläiset ry

257

256

267

277

286

291

300
253

Hyvinkään Reserviläiset ry

195

204

218

233

244

244

Porvoon Reserviläiset ry

158

171

181

181

193

201

217

Mäntsälän Reserviläiset ry

173

179

184

192

196

210

213

Järvenpään Reserviläiset ry

178

167

161

163

201

207

203

Lohjan Seudun Reservinaliupseerit ry

200

186

187

179

179

178

183

Tuusulan Reserviläiset ry

192

170

168

158

164

155

152

Vihdin Reservinaliupseerit ry

115

113

118

113

120

122

125

Ekenäsnejdens Reservister rf.

119

118

118

120

116

112

115

Etelä-Lohjan Reservinaliupseerit ry

106

107

109

105

100

102

95

Karkkilan Reserviläiset ry

81

79

74

80

81

84

91

Keravan Reserviläiset ry

88

85

82

83

76

80

78

Loviisan Seudun Reserviläiset ry

79

83

82

78

78

79

80

Myrskylän Reserviläiset ry

58

56

62

65

64

67

68

Nummi-Pusulan Reserviläiset ry

42

40

38

41

43

45

46

Sipoon Reserviläiset ry

31

32

29

29

28

38

37

Hangon Reserviläiset ry

47

41

41

37

35

32

32

2368

2324

2385

2407

2501

2585

2637

Yhteensä

naan kirjata tieto normaalista poikkeavien kokoustapojen käytöstä
sekä se, että ne johtuivat virusepidemiasta ja päätöksistä tähän liittyen.

Yhdistysten ja piirien
yleiset kokoukset
Valtaosa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä ja piireistä on ns. kahden
kokouksen järjestelmässä, jossa kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous
on pidettävä kevään aikana. Liiton
mallisäännöissä yhdistyksen kevätkokous on määrätty pidettäväksi
huhtikuussa ja piirin vuosikokous
toukokuussa. Reserviläisliiton suositus nykyisissä poikkeusoloissa on,
että sääntömääräisiä kevätkokouksia
lykätään aikaan, jolloin fyysisen ko-

kouksen pitäminen on terveydelle
turvallista.
Patentti- ja rekisterihallitus on jo
tiedottanut, ettei se aio valvoa yhdistysten sääntöjen määrittämien
päätösaikataulujen noudattamista.
Myöskään Reserviläisliitto ei aio
puuttua kokousaikatauluihin. Valmiuslaki antaa myös juridisen perusteen siirtää kokouksia. Mikäli olette
raportointivelvollisia talousasioistanne jollekin taholle (verohallinto,
pankki, toiminnan rahoittaja tms.
taho), pääsääntöisesti hallituksen
antama tilinpäätös (ja veroilmoitus)
ja tarkastuskertomus riittävät.
Mikäli sääntömääräinen vuosikokous päätetään kuitenkin pitää, tulee
paikallaolijoiden määrä pitää mahdollisimman pienenä eli kutsutaan
paikalle vain viralliset kokousedustajat. Myös kokoustarjoilut on syytä

jättää väliin. On hyvä huomioida,
ettei yhdistyslaki määritä osallistujien minimimäärää yleisissä kokouksissa, säännöistä on hyvä tarkistaa
omaa yhdistystä koskevat kokousmääräykset. Yleensä riittää, että
kokous voi järjestäytyä (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja).

Reserviläisliiton keskustoimisto etätyöskentelee
Reserviläisliiton Helsingin Döbelninkadulla sijaitsevan keskustoimiston työskentely- ja kokouskäytäntöjä on virusepidemian johdosta
muutettu. Osa henkilöstöstä on
siirtynyt etätyöskentelyyn ja muut
noudattavat toimistotyöskentelyn
osalta erityistä varovaisuutta. Mat-

kustusta julkisissa kulkuvälineissä
pyritään välttämään erityisesti ruuhkahuippuina.
Samassa talossa työskentelevät
maanpuolustusjärjestöt ja -yhteisöt
ovat päättäneet, että talon yhteiset
kokoustilat eivät ole toistaiseksi
käytössä pl. henkilökunnan järjestämät etäkokoukset. Samassa kokoustilassa saa kerrallaan olla paikalla
korkeintaan viisi henkilöä. Erilaisten kokoustarjoilujen järjestäminen
on kielletty.

Reserviläisliitto kehottaa kaikkia
seuraamaan viranomaistiedotusta
sekä noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita. Suomi on kaikista
puutteistaan huolimatta edelleen
yksi maailman toimivimmista yhteiskunnista. Noudattamalla yhteisiä
pelisääntöjä selviämme myös tästä
haastavasta tilanteesta parhaalla
mahdollisella tavalla. sekä pienimmin mahdollisin vaurioin.
Pidetään toisistamme huolta.

Talon henkilökunta seuraa koronatilanteen kehitystä ja tekee tilanteen
vaatimia ratkaisuja kerran viikossa. Mikäli virustartuntoja esiintyy
henkilökunnan keskuudessa, on
toimistojen sulkeminen määräajaksi
todennäköistä. Tällöin koko liiton
henkilöstö siirtyy etätyöskentelyyn.

Reserviläisliitto on käynnistänyt kuvakilpailun
Poikkeuslain aikana on myös
tärkeää pitää kunnostaan
huolta, mikäli on täysin terve
eikä tunne minkäänlaisia
sairastumisen
oireita.
Reserviläisliitto
järjestää
kilpailun, jonka parhaimmat
otokset julkaistaan liiton
sosiaalisessa mediassa ja
kolme parasta palkitaan.
Reserviläisliitto
järjestää
valokuvauskilpailun,
jossa
pyydämme
jäseniämme
ottamaan kuvan siitä, millä
tavalla pitää itsestään ja
fyysisestä kunnostaan huolta
poikkeuslain aikana. Kuvan
voi ottaa, jos vaikka hakkaa
halkoja, liikkuu metsäpolulla
tai treenaa kotona. Vain
luovuus on rajana, kunhan
välttää
kokoontumisia
julkisella
paikalla.Kuvan
voi ottaa kännykkä- tai
digikameralla. Kilpailuaika
on
23.3.–5.4.2020.
Julkaisemme pääsiäisviikolla
kuvakilpailun parhaita paloja
Reserviläisliiton sosiaalisessa
mediassa. Kolme parasta
palkitaan, joten laitahan
mukaan myös yhteystietosi.
Kuvia voi lähettää liiton

2019

tiedottajalle Antti Pynttärille
perinteisenä
tekstiviestinä
tai
whatsapp-viestinä
numeroon 040 731 8608.
Lisäksi kuvia voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen
tiedotus@reservilaisliitto.fi.
Suomi siirtyi viime viikolla
valmiuslain aikaan ja tämän
seurauksena Reserviläisliitto
on perunut kaikki tapahtumat
ja tilaisuudet toukokuun
loppuun asti. Niin ikään
myös erilaisten kokousten
pitämistä on rajoitettu siten,
että yli kymmenen hengen
kokouksia ei toistaiseksi
saa järjestää. Suosittelemme
pitämään kaikki kokoukset
mahdollisuuksien
mukaan
etäkokouksina.
Näillä toimenpiteillä pyritään
hidastamaan
epidemian
laajenemista, millä turvataan
mm. sairaanhoitokapasiteetin
riittävyys
virustartuntojen
lisääntyessä sekä turvataan
erityisesti
varttuneita
suomalaisia,
jotka
ovat
epidemian
osalta
suurimmassa riskiryhmässä.
Huoltovarmuuden
osalta

Lisätietoja kuvakilpailusta antaa Reserviläisliiton tiedottaja Antti Pynttäri, p. 040 731 8608 tai antti.pynttari@reservilaisliitto.fi

Suomen tilanne on hyvä ja
mihinkään paniikkiin tai
hamstraamiseen ei ole syytä.
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Reserviupseeripiiri toimii
Piirin 68. toimintavuosi tuotti
tulosta. Maksaneiden jäsenten
määrä kasvoi kahdellakymmenellä lukuun 2048. Kymmenen kerhoa ylsi kasvuun,
niistä Klaukkala kärjessä.
Viisi koki vähäisiä menetyksiä. Oheinen tilasto kertoo
piirin ja sen yhdistysten (18)
jäsenkehityksen tällä vuosituhannella. Piirijäsenmaksun
yhden euron korotus kohdennettiin piirilehti Oltermannin
kustannuksiin. Piiri on RUL:n
neljänneksi suurin Helsingin,
Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan reserviupseeripiirien jälkeen. URUP:n perässä viidentenä on ORUP, Opiskelijain
Reserviupseeripiiri ry, johon
kuuluu nyt kymmenen yhdistystä (+1) ja 2003 maksanutta
jäsentä 31.12.2019.
Järvenpää on URUP:n suurin
kerho vuodesta 2001 lähtien
ja liiton 11:nneksi suurin.
Porvoon kerho on piirin toiseksi suurin vuodesta 2012.
Tuusula nousi kolmanneksi
vuonna 2014. Vuodesta 2000
Järvenpään jäsenmäärä on
noussut 112 maksaneella jäsenellä. Klaukkalan kerhon
kasvu on peräti 430 prosenttia
vuodesta 2000.
RUL saavutti torjuntavoiton. Liiton 309 kerhossa on
maksaneita jäseniä 25 603,
menetystä vain 48 jäsentä,
kolme yhdistystä purettiin,
mutta kaksi uuttakin perustettiin. URUP:n kasvu (+20)
oli RUL:n toiseksi paras
Helsingin Reserviupseeripiirin (+105) jälkeen. HRUP:n

Kuulijakunta Taistelukoulun alueen Koivikko-auditoriossa 12.11.2019 FM, kapt res Juhani Vakkurin esitelmässä
Petsamo1920-1944 Suomineidon oikea käsivarsi. Illan isäntä VETRES Keski-Uusimaa.

URUP maksaneet jäsenet 2000-2019:

kasvu syntyi uudesta Helsingin Lääkintäupseerit ry:stä
(0> +113). URUP:ssa on ollut
enimmillään 20 yhdistystä.

Vuonna 1963 perustettu Rajamäen Reserviupseerikerho
purettiin 31.5.2009. Nurmijärven Reserviupseerit ry sai siitä

27 uutta jäsentä. Espoo-Kauniainen Reserviupseerikerho
liittyi Helsingin Reserviupseeripiiriin 1991. Se merkitsi

silloin URUP:lle yli sadan
jäsenen menetystä. Kerho on
kasvanut komeasti Helsingin
kupeessa, 257 maksanutta jäsentä 31.12.2019.
Piirin tilinpäätöksestä poimittua
Jäsenmaksutulo kasvoi 2
140,50 € vuodesta 2018 pääsyynä varsinaisten ja nuorisojäsenten jäsenmaksujen nosto
eurolla. Jäsenmaksu koostui
piirilehti Oltermannin osuudesta 5,5 € (+1 €) ja jäsenmaksuosuuksista varsinaisilta 5,5
€ sekä nuorisojäseniltä 2 € (s.
1991 tai >). Oltermannin tuotantokustannus oli URUP:lle
11 574,59 €, URESP:lle pari
tuhatta euroa enemmän suuremmasta jäsenmäärästä johtuen. Piiri käytti varoja koulutustilaisuuksiin 727 € (0 euroa
2018), ampuma- ja urheilutoimintaan 1 371,92 € (+729,92
€) ja muihin toimintakuluihin
3 607,83 € (+2 242,13 €).
RUL:n kannustepalkkio piirille oli 600 € (-500 €).
Jäsenmaksuista poimittua
Piirijäsenmaksuosuus oli varsinaisilta 11,00 € ja nuorisojäseniltä 7,50 €. RUL:n osuudet
olivat vastaavasti Reserviläinen –lehti 8,50 € sekä liittomaksut 14,00 tai 6,00 €, jotka
yhteensä 33,50 € tai 22,00 €.
Näihin lisättiin yhdistyksen
osuus, esim. Järvenpään reserviupseerikerhossa varsinaisilta 3,50 € ja nuorisojäseniltä
0 €.
Vastiketta jäsenmaksuille
Uutiskynnys RES:n ja RUL:n
valtakunnalliseen
Reservi-

läiseen on korkea. Piirilehti
Oltermanni 20-24-sivuisena
tarjoaa palstatilaa URESP:n ja
URUP:n yhdistysten (36) sekä
niiden yli 4000 jäsenen kirjoituksille.
Oltermannilla on ollut vuodesta 1955 alkaen 20 päätoimittajaa, heistä Timo Åkman
Järvenpään
Reserviläisistä
ainoana kahdesti vuosina
2012-2015 ja vuodesta 2018
edelleen.
Piirit tarjoavat mahdollisuuksia yhdistysten järjestämiin
monipuolisiin ammunta- ja
reserviläisurheilukilpailuihin
yksilö- ja joukkuelajeissa.
Sarjoja on viisi harrastelijoista yleiseen. Viime vuonna
106 piirien jäsentä osallistui
piirikilpailuihin
saavuttaen
152 kilpailutulosta. URUP on
varannut reserviläisurheilutoimintaan 1700 € kuluvan vuoden talousarvioon.
Taistelukoulun alueen esitelmäillat (8) isäntinä URESP ja
URUP kumpikin kolmessa ja
Turvakurssin Kilta sekä VETRES Keski-Uusimaa yhdessä
tarjoavat osallistumisen lähinnä Keski-Uusimaan yhdistysten lähes puolitoistatuhantiselle jäsenkunnalle.
Piirien yhdistysten omalla
toiminnalla ja muiden toiminnasta tiedottamisella tarjotaan
lisäksi lukuisia osallistumismahdollisuuksia.
TEKSTI JA KUVA
VEIKKO KARHUMÄKI

Tahtoa ja taitoa Klaukkalassa tammikuussa
Tammikuun viimeinen
viikonvaihde
muodostui Klaukkalan reserviupseerikerhon jäsenille aktiiviseksi viikonlopuksi.

Kun sateiset säät pitkästä aikaa vaihtuivat kuivaan pikku
pakkaseen ja auringonpaisteeseen, lähti jäsenkunta liikkeelle. Lauantaiaamuna osa jäsenistöstä teki reilun kahdeksan
kilometrin sauvakävelyn ja
puolilta päivin kokoonnuttiin
ampumaradalle. Viikonloppu
huipentui sunnuntain Tammitulet-tapahtumaan kerhon
laavulla.

Ampumaharrastus
houkuttelee toimintaan
Ampumaradalla useat yhdistyksen jäsenet kertoivat juuri
ampumaharrastuksen vetäneen
mukaan toimintaan. Ammunnanjohtajana toiminut Pekka
Larinoja kertoi halunneensa
pitää yllä ampumataitoaan
ja siksi liittyneensä kerhoon.
Innostusta on lisännyt viime
syksynä suoritettu metsästäjäntutkinto ja aluillaan oleva
metsästysharrastus. Hän kertoi
samanhenkisen, isänmaallisen
ja maanpuolustustahtoisen porukan olevan itselleen tärkeä.
Liikkuvaan maaliin villikarjua
ampunut Sami Palmu kertoi
suorittaneensa metsästäjäntutkinnon jo varusmiespalveluksen yhteydessä. Hirvimiehelle
Klaukkalan kerhon harjoitusmahdollisuudet Espoon ampumaratayhdistyksessä Lahnuksessa ovat tärkeitä.
Klaukkalan reserviupseerien
puheenjohtaja Jukka Sovijärvi, innokas ammunnan harrastaja hänkin, kertoi koke-

Nuotio ja makkara kuuluu aina ulkoilutapahtumiin

vansa hieman ristiriitaiseksi
vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen moninaisuuden.
On
reserviupseerikerhoja,
reserviläisyhdistyksiä, kiltoja,
MPK… samalla kattilalla on
monia kauhoja. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen roolin
hän näkee kouluttavana organisaationa selvänä. Myös
sen rooli suhteessa Puolustusvoimiin on selkeä. Toimijoiden moninaisuuden hän
ymmärtää joukon identiteetin
näkökulmasta. Hän kysyy,
onko kuitenkaan olennaista,
muodostuuko jäsenyys aselajin, koulutustaustan tai sotilasarvon pohjalta. Tärkeää
on toiminnan mielekkyys ja
jäsenkunta.
Klaukkalan reserviupseereissa on vajaa 70 jäsentä. Noin
15 hengen ydinjoukon kanssa
on mukava puuhata, Sovijärvi tiivistää. Aktiiviporukkaan
mahtuisi mukaan enemmän-

kin, mutta jokaisella jäsenellä
on omat syynsä kerhoon kuulumiseen. Klaukkalan kerhoon
kuuluminen kannatusjäsenyyden kautta on mahdollista sotilasarvosta riippumatta ja osa
aktiivisimmista jäsenistämme
ei ole reserviupseereita. Päivän ampujistakin heitä oli kolmasosa. Vastuuta kannetaan
jäsenyyden muotoon katsomatta.

Tammitulilla
Viikonloppu huipentui Tammituliin kerhon laavulla. Koko
perheen tapahtuma kokosi
tällä kertaa 14 henkeä tulilla
olon, keskustelun ja makkaranpaiston äärelle. Vuosia
sitten
joulutulet-tapahtuma
päätettiin Etelä-Suomen joulukuun vesisateiden vuoksi
siirtää tammikuulle. Ajankohdaksi vakiintui tammikuun
viimeinen viikonloppu, jolloin

esimerkiksi
Etelä-Pohjanmaalla vietetään perinteistä
tammisunnuntaita. Tammisunnuntaina 1918 eteläpohjalaiset
suojeluskunnat käynnistivät
venäläisen sotaväen aseistariisunnan nuoressa itsenäisessä
Suomessa. Siksi sotaa näissä
piireissä kutsuttiinkin Vapaussodaksi.
Tammitulilla puhunut kerhon
”sotarovasti” Ilkka Mattila
totesi puheessaan, ettei tammitulet tapahtumana liity sisällissodan vastakkainasetteluun
tai nationalisten ääriliikkeiden nousuun Euroopassa. Itseasiassa päinvastoin. Vaikka
Puolustusvoimien syntyhistoria on valkoisessa talonpoikaisarmeijassa, ovat vuosikymmenet demokraattisessa
yhteiskunnassa ja erityisesti
talvi- ja jatkosota kasvattaneet
meitä yhtenäiseksi kansakunnaksi. Pienellä kansalla ei ole
varaa vastakkainasetteluun.

Tammitulilla kuultiin myös lyhyt puhe

Pienen ei kannata uhota naapureilleen. Globaalit ongelmat vaativat kaikkien yhteistä
ponnistelua. Isänmaallisuus ja
maanpuolustustahto eivät ole
vain jollekin ryhmälle ”korvamerkittyjä” ominaisuuksia.
Tämän ymmärtäminen edellyttää psyykkisiä ja sosiaalisia
taitoja, kykyä eettiseen pohdintaan ja valintoihin.
Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä korostuu usein sotilaallisten taitojen ja fyysisen
toimintakyvyn ylläpitäminen,
Mattila totesi. Niin reserviläisinä kuin vaativissa arjen
työtehtävissä nousevat tänään
esille toimintakyvyn eri näkökulmat. Taistelijan mieli pitää
sisällään psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn,

jota tulee kehittää. Työelämässäkään ei pärjää pelkillä alan
substanssitaidoilla. Jokaisen
pitää huolehtia itsestään ja terveydestään. Meidän tulee kasvaa tekijöinä ja ihmisinä niin,
että kykenemme toimintakykymme puolesta vastaamaan
toimintaympäristön
psyykkisiin, sosiaalisiin ja eettisiin
haasteisiin. Parhaimmillaan
vapaaehtoinen maanpuolustustyö ruokkii ja vahvistaa
tasapainoisesti toimintakyvyn
kaikkia ulottuvuuksia. Kaikkea tuota tarvitaan: tahtoa ja
taitoa!
TEKSTI:ILKKA MATTILA
KUVAT: EKI FELT
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Toiminnanjohtajien
neuvottelupäivillä
saatiin katsaus Turpotietäjä-tietokilpailun tämänhetkisestä
tilanteesta,
käytiin
läpi kevään verkkosivu-uudistusta sekä
naisten koulutusohjelmaa. Reserviläisurheiluliitto viettää
tänä vuonna 50. toimintavuottaan ja juhlavuoden tavoitteena
on kävellä 50 miljoonaa askelta yhden
päivän aikana.
Reserviläisliiton ja Suomen
Reserviupseeriliiton toiminnanjohtajat ja toimihenkilöt
kokoontuivat Helsingissä torstaina 12.3.2020. Päivän aluksi
käytiin läpi lukioissa syksyllä
toteutettavan Turpotietäjä-tietokilpailun
ajankohtainen
tilanne. Maaliskuun alussa
piirikohtaiset kilpailuorganisaatiot valitsivat kukin omat
TURPO-kilpailupäällikkönsä.
Kilpailupäälliköille tarkoitettu
koulutustilaisuus järjestetään
18.4.2020 klo 10 alkaen Helsingin Sokos Hotel Triplassa.
Koulutuksessa muun muassa
luodaan Abitti-tunnukset, tehdään harjoituskoe ja arvioidaan harjoitusmielessä essee.
Lopulliset kilpailukysymykset
valmistuvat toukokuussa.

Verkkosivut uudistuvat,
koulutusta annettiin

Reserviläispiirien toiminnanjohtajat
kokoontuivat Helsinkiin
huolehtimiseen. Tänä vuonna
luodaan tapahtumakonsepti,
jota voivat hyödyntää kaikki
reserviläispiirit ja paikallisyhdistykset. Tavoitteena on
kävellä 50 miljoonaa askelta
erilaisissa kävelytapahtumissa ympäri Suomea lauantaina
13.6.2020. Kunnianhimoinen
tavoite juontaa juurensa siitä, kun tänä vuonna vietetään
RESUL:n 50. juhlavuotta.
Kävelytapahtumat toimivat
hyvänä uusien jäsenten rekrytointimahdollisuutena. Tapahtumakonseptille luodaan oma
ohjeistus, verkkosivut ja Facebook-tapahtuma.

Piirien ja paikallisyhdistyksien
verkkosivujen uudistamisen
tilannetta käytiin läpi suunnittelutoimisto Evermaden kanssa. Uudistuksen tavoitteena on
helpottaa käyttäjäkokemusta
ja pyrkiä asioimaan yhdellä
sivustolla. Keväällä järjestettin Evermaden toimesta kaksi
webinaaria 24.3. klo 18–20
ja 23.4. klo 18–20. Yhteen
koulutukseen otettiin 40 ilmoittautunutta. Koulutuksessa
harjoiteltiin uuden sivuston
käyttöönottoa ja päivittämistä.
Reserviläisliitto tiedottaa webinaareista lähipäivinä.
Järjestöpäällikkö Suvi Salo
esitteli naisten koulutusohjelmaa. Reserviläisliiton toiveena on, että piirit ja paikallisyhdistykset olisivat yhteydessä
MPK:n paikallisiin tahoihin,
jotta voitaisiin järjestää naisille suunnattuja kursseja yhdessä. MPK:lla on tarkat kurssisuunnitelmat, joita olisi hyvä
hyödyntää. Koulutusohjelman
puitteissa on myös erinomainen
urapolkumahdollisuus,
sillä etenemismahdollisuudet

Reserviläisjärjestöt seuraavat
tarkasti viranomaisten Koronavirus-tilanteen tiedottamista
ja toimivat viranomaisohjeiden mukaisesti. Mikäli tapahtumia perutaan tai siirretään,
tiedotetaan siitä välittömästi.

Evp everstiluutnantti Ilkka Saari esitteli Turpotietäjä-tietokilpailun tilannetta.

ovat jopa kouluttajaksi asti.
Muutamia kursseja tällä hetkellä jo pilotoidaan ja kurssiohjelmia kehitetään koko
ajan.
Reserviläisurheiluliitto esitteli toiminnanjohtajille tämän
vuoden toimintaa ja tapahtumia. Liiton painopisteinä on
50. juhlavuoden viettäminen,
toiminnan
jalkauttaminen
ja viestinnän kehittäminen.
Vuonna 2020 päättyy sähköisen kuntokortin käyttö.
Nykyinen vanha kortti on
voimassa toistaiseksi, mutta
sinne ei enää suositella kirjattavan mitään. Sopimus palveluntarjoajan kanssa päättyy

30.6.2020 ja tiedot saa sieltä
ulos kesäkuun loppuun asti.
Jäseniä kannustetaan kirjautumaan MarsMars-palvelun
käyttäjiksi.

RESUL, MPK ja Puolustusvoimat ovat käynnistäneet
yhteisen Lisää liikettä -hankkeen, jonka tavoitteena on
antaa reserviläisille työkaluja
fyysisestä
toimintakyvystä
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Järvenpään ja Nurmijärven reserviläiset yhteisellä asialla
- Toiminnallinen ampumapäivä
Järvenpään Reserviläiset järjesti yhdessä Nurmijärven Reserviläisten kanssa
lauantaina 7.3.2020
toiminnallisen
ampumapäivän Jokelan
Eränkävijöiden ampumaradalla.
Tapahtuma järjestettiin nyt viidettä kertaa. Päivän tarkoituksena on tutustuttaa yhdistysten
jäsenistöä toiminnalliseen ampumiseen SRA- tyyppisesti.
Tarkoituksena on saada vähemmän ampumista harrastaneet kokeilemaan toiminnallista ampumista.
Maksimiosallistujamääränä
on pidetty 30 henkilöä, 15
paikkaa molemmille yhdistyksille, kaikki ilmoittautuneet
pääsivät mukaan jolloin tuo
suunniteltu osallistujamäärä
hieman ylitettiin. Kun järjestelytehtävissä olleetkin pääsivät
ampumaan ampujia oli tällä
kertaa 44 kappaletta.Vastuut
osapuolten välillä ovat olleet
aina samat, Järvenpään järjestää kiväärirastin ja Nurmijärvi
vastaa pistoolirastista ja ruokahuollosta.
Omien aseiden käyttö oli sallittua, kiväärirastilla käytettiin
sekä AR- tyyppistä kivääriä
että kotimaista reserviläiskivääriä ja pistoolirastilla 9 mm
asetta. Mukana oli myös ampumasimulaattori ja aseliikkeiden ja jäsenistön tuomaa
kalustoa tutustuttavana.
Kustannukset tapahtumasta
jaetaan yhdistyksille tasapuolisesti, osallistujille kuuluu
patruunakulujen maksaminen.
Radat rakennettiin jo edellisenä iltana aikaisesta tapahtuman aloituksesta johtuen,
joten taulujen kiinnityksen
jälkeen päästiin heti tosi toimiin. Ensin oli yleisesti koko
joukolle lyhyt opastus turvalliseen ampumiseen.

Kalustoa oli kiitettävästi paikalla

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jokaiseen rastipisteeseen
yksi. Hyvän lounaan jälkeen saatiin
loput ryhmät kaikkien rastien läpi
ja voitiin aloittaa ratojen purkaminen.
Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä
järjestelyihin ja tähän yhdistysten
tarjoamaan ampumismahdollisuuteen. Ensi vuonna taas.
TEKSTI JA KUVAT:
PETRI JAKOBSSON
Pistooliradalla taulujen paikkausta
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Karkkilassa eletään vilkasta reserviläisvuotta 2020
Rautakaupunki Karkkila on Uudenmaan
maanpuolustuspäivien historiassa tänä
vuonna
järjestelyvastuussa
neljättä
kertaa.
Edellisestä
onkin kulunut jo 14
vuotta. Järjestyksessään 38. MP-päivä
pidetään Karkkilan
sydämessä,
Torin
alueella ja Karkkila-salissa lauantaina
3.10.2020.
Järjestelyjen vastuunkantajat
Karkkilan Reserviläiset ry,
Karkkilan Reserviupseerikerho ry sekä Karkkilan kaupunki ovat tiiviissä yhteistyössä
valmistelleet päivän sisältöä
hyvän matkaa viime vuoden
syksystä lähtien.

97 jäsentä) keski-ikä on 47,8
vuotta.

Karkkilan vuoden
Reserviläiseksi valittiin
Jani-Petteri Jokivirta
Karkkilan Reserviläiset ry:n
kevätkokouksessa 24.2.2020
valittiin vuoden karkkilalaiseksi Reserviläiseksi Lohjan
Ikkalasta oleva Jani-Petteri
Jokivirta.

Oikelta Jääk. Jani-Petteri Jokivirta, keskellä Alik. Res. Marko Kytölä ja vasemmalla Karkkilan Reserviläiset ry:n
puh.joht. Res.maj. Tuomo Korpela.

Päivä rakentuu perinteisten
Puolustusvoimien
kalustonäyttelyn,
Paraatikatselmuksen ja ohimarssin lisäksi
lukuisten esittelypisteiden varaan. Päivä huipentuu Karkkila-salissa pidettävään pääjuhlaan klo 15.00 alkaen. Juhlan
korkeatasoinen ohjelma alkaa
olla viimeistelyä vaille valmis.
Tapahtumaa varten rakennetaan sekä kotisivut ja FB-sivut.
Lisäksi Karkkilan Puskaradio
tulee olemaan tapahtuman
mainonnan kannalta isossa
roolissa.

Reserviläistoimintaa
arkipäivässä
Karkkilan Reserviläisjärjestöt
toimivat vuoden mittaan yli
neljänkymmenen eri tapahtuman voimin. Ampumatoi-

Merkittävä tekijä Karkkilan
Reserviläisten toiminnassa on
Veteraanityön hyväksi tehtävä
varainkeruu. Pääosassa ovat
olleet pitkään Ravintola Soppatykkiä pyörittävät reserviläiset Hannu Taskinen, Hannu
Laine, Timo Kaukiainen sekä
Lari-Pekka Karisalmi. Lukuisat muonitustehtävät mm.
Keravalla, Karkkilassa, Santahaminassa, Ilmailumuseolla,
Syndalenissa ja Tuusulassa
ovat tuottaneet täydet vatsat
ruokailijoille, mutta ennenkaikkea hyvää huolenpitoa
karkkilalaisten Sotiemme Veteraanien ruokapalvelun ja virkistyksen tukemiseksi.

Karkkilan Reserviläisjäsenten keski-ikä 47,8
vuotta
Ravintola Soppatykillä kerätään varoja paikallisille veteraaneille.

minta on osoittautunut varsin
houkuttelevaksi toimintamuodoksi, jota toteutetaan myös
yhteistyössä
naapuriyhdistysten kanssa, Nurmijärvi,
Nummi-Pusula, Vihti ja myös

Kanta-Hämeen puolelta Forssan seudun Reserviläiset mukaanlukien. Aktiivinen ampumatoiminta on jo vuosien ajan
tuottanut tulosta myös Uudenmaan Res.piirin järjestämissä

kisoissa, joista mitaleja Karkkilaan ovat tuoneet mm. Matti
Savolainen, Harri Jokivirta,
Jani-Petteri Jokivirta, Seppo
Tikkanen ja Atso Laari.

Monet yhdistykset ympäri
Suomea toimivat voimakkaasti «vanhenevassa» hengessä.
Se on valitettava totuus, nuorten houkutteleminen toimintaan on kovan työn takana.
Karkkilassa tilanne on valtakunnallisesti katsottuna varsin
hyvä. Karkkilan Reserviläisten tämänhetkisen jäsenten (

Jani-Petterille
myönnetty
kiertopokaali on vuosittain
jaettava tunnustus ja kannuste aktiivisesta karkkilalaisen, Uudenmaan Res.piirin ja
valtakunnallisen reserviläistoiminnan hyväksi tehdystä
työstä.
Paraikaa ensin Haminassa
vuoden vaihteessa aloittaneen
, myöhemmin Vekaranjärvelle erikoiskoulutukseen siirtyneen ja palvelevan nuoren
Reserviläisen meriittejä vahvistavat mm. Uudenmaan Reserviläispiirissä saavuttamat
ampumatulokset Maanpuolustusurheilijana ja lukuisat
mitalisijoitukset aina kullasta
lähtien.
Upseerin uraan tähtäävää Jani-Petteri Jokivirtaa on nähty
kamppailulajin
Han-MooDoon toiminnassa mukana
niin kilpailutasolla, mutta
myös aina tarvittaessa karkkilalaiseen reserviläistoimintaan
liittyvissä tehtävissä.
”Esimerkillisen nuoren toimintaa on syytä tukea huomionosoituksin.”
Näin
totesi myös Karkkilan Reserviläisten johtokunta kevätkokouksensa päätteeksi.

Hämärähommissa Hyvinkäällä
Hyvinkään
Hämärähomma,
eli pimeässä
ammuttava Sovelletun
Reserviläisammunnan
kilpailu järjestettiin
15.12.2019 vuoden
tauon jälkeen jo
kahdeksatta kertaa.
Perinteiseen
tapaan
toimitsijakilpailun aikana maa
oli sulana ja rata hyvinkin
pimeänä, mutta varsinaiseksi
kisaksi satoi maahan lunta
parantamaan
valaistusta
kilpailijoille.
Kilpailussa
ammuttiin
neljä rastia, aseina kivääri
ja pistooli. Pimeän lisäksi
haasteena oli valokiilaan
tuleva hengityksen höyry ja
ruutisavu, mitkä saattoivat
välillä
tehdä
tarkan
tähtäyskuvan
ottamisen
ongelmalliseksi
varsinkin
kiväärillä.
Avotähtäimillä
ARn tai RKn tyyppinen
dioteri on varsinkin haastava
reikätähtäimen
ollessa
pimeässä huonosti erottuvat.
Perinteinen jyvä- hahlo tähtäin
on hieman paremmin toimiva
asevalon kanssa pimeässä
ampuessa.

ammuttavaksi
tietyssä
järjestyksessä tai tietyistä
paikoista. Jos esim. yksi
tauluista on pudonnut tai
platet kaatuneet itsekseen,
tämän huomatakseen pitäisi
tuomarilla käytännössä olla
itselläänkin pimeänäkölaite jos
rasti ammuttaisiin kokonaan
ilman valoa.
Tapahtumaan osallistui 44
kilpailijaa, tulokset löytyvät
ShootAndScoreIt-sivustolta.
Kilpailua sponsoroi jälleen
Sioen Ballistics.
TEKSTI JA KUVA:
MIKA VIRTA

Ohut lumikerros paransi valaistusolosuhteita kilpailun aikana. ( Taittajan huomautus: Kuvaa on valaistu huomattavasti kuvankäsittelyohjelmalla )

Keskustelua
herätti
ampuminen
pelkästään
pimeänäkölaitetta käyttäen,
ilmeisesti näin on joissain

kilpailuissa
toimittu.
Hämärähomma
ammuttiin
kuitenkin näkyvää valoa
käyttäen. Tuomarin täytyy

SRA
kilpailussa
pystyä
valvomaan ampujan aseen
suuntaa, ampujan liipasinkuria
ja rikelinjoja maassa yms.

Mahdollisesti
valvottavaa
on
myös
osuminen
ratarakenteisiin ja maaleihin,
jos on esim. määrätty tauluja
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Yhdistykset ja piirit mukaan some-kampanjaan
Reserviläisliitolla on
käynnissä
talvisotahenkinen, nuoriin
suuntautuva Facebook-kampanja. Yhdistysten ja piirien
toivotaan
jakavan
sen materiaalia omissa
some-kanavissaan.

senyyttä hakeneita on ollut
paljon ja nämä uudet jäsenet
ovat olleet selvästi nuorempia kuin liiton jäsenet keskimäärin. Nuoret siis tavoittaa
parhaiten sosiaalisen median
kautta.
Reserviläisliiton jäsenmäärä
on jo pitkään ollut kasvussa
ja vuodenvaihteessa jäsenenä oli 38.126 henkilöä.
Reservin aliupseereita jäsenistöstä oli 56 prosenttia,
miehistöä 30 prosenttia ja
upseereita viisi prosenttia.
Armeijaa käymättömiä jäseniä oli yhdeksän prosenttia.
Liiton 2.360 naisjäsenestä
enemmistö kuului tähän ryhmään.

Maaliskuun 13. päivänä tuli
kuluneeksi 80 vuotta talvisodan päättymisestä. Tämän
johdosta
Reserviläisliitto
toteuttaa tällä viikolla Facebookissa Talvisotaan liittyvän
markkinointikampanjan, joka
tavoittaa noin 2/3 suomalaisista nuorista ikäryhmässä
25-35 vuotta. Tavoitteena on
tuoda esiin Talvisodan-henkeä
ja saada nuoria hakemaan jäsnyyttä jostakin liiton jäsenyhdistyksestä.

Linkki kampanjaan, jota voi
jakaa eteenpäin:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/Reservilaisliitto/
posts/3016178278393993

105 kynttilää jokaiselle
sankarihaudalle

Markkinointikampanja toteutetaan Tammenlehvä-kuvalla,
jossa on kuvatekstinä ”Talvisota ohi, henki elää” sekä Kypärä-kuvalla, jossa on tekstinä
”Talvisodan ihme ei syntynyt
kotisohvalla”. Näistä ensimmäinen näkyy jo nyt liiton
Facebook-sivulla ja jälkimmäinen tulee sinne pian.

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset eri puolilla Suomea olivat laajasti mukana
erilaisissa, talvisodan päättymisen 80-vuotispäivään
liittyvissä tempauksissa ja
tapahtumissa. Näistä laajin
oli maamme eri sankarihaudoilla järjestettävä, 105
kynttilän kunnianosoitus sotiemme veteraaneille klo 18.

Reserviläisliitto kehottaa yhdistyksiään ja piirejään jakamaan kampanjamainoksia
omille Facebook-sivuilleen
ja muihin sosiaalisen median
kanaviin. Näin kampanjalle
saadaan lisää näkyvyyttä ja
sen vaikutus jäsenhakemusten
määrään on suurempi.
Reserviläisliitto on aiemmin toteuttanut vastaavia some-markkinointikampanjoita
itsenäisyyspäiviin liittyen. Jä-

Ikäluokkien supistuminen tuo myös naiset kutsuntoihin
MTS:n tammikuussa
teettämä haastattelututkimus kertoi, että
65 prosenttia suomalaisista kannattaa
nykymuotoista, vain
miehiä koskevaa asevelvollisuutta.

siin yleensä myös pitkälti sitoutuneet.
Reserviläisliitto on painottanut
viime viikkoina sitä, että alhaisen syntyvyyden mukanaan
tuomiin ongelmiin tulee varautua ajoissa. Liitto on esittänyt,
että muutostarpeita käsitellään
parlamentaarisen selvitystyön
lisäksi jo seuraavassa puolustusselonteossa, jonka laatiminen on parhaillaan käynnissä.
Toiminnanjohtaja Nyberg painottaa pitkäjänteisen puolustussuunnittelun tarvetta.

Reserviläisliiton toiminnanjohtajan Olli Nybergin mukaan suomalaisten luottamus
nykyiseen
puolustusjärjestelmäämme on vahva, mutta
ymmärrys
muutospaineista
vähäisempi.
– Mielipidemittaukset kertovat
siitä, että yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin
pohjautuva puolustuksemme
toimii hyvin ja valtaosa suomalaisista ymmärtää tämän.
Tärkeää on kuitenkin tiedostaa
myös se, että järjestelmän tulee elää ajassa ja, että muutos- Asepalveluksen suorittaa enää noin 2/3 miespuolisesta ikäluokasta.
tarpeita on jo nyt näköpiirissä.
Asepalveluksen suorittaa enää
noin 2/3 miespuolisesta ikäluokasta. Syntyvyyden jatkuvan laskun johdosta vuodessa
syntyy enää noin 22.000 poikaa. Runsaan vuosikymmenen
päästä ikäluokka ei enää riitä
ylläpitämään nykyistä sodan
ajan vahvuutta.

– Tilannetta voidaan paikata
mm. rekrytoimalla asepalvelukseen entistä enemmän
vapaaehtoisia naisia. Olemmekin esittäneet kutsuntojen
laajentamista naisiin juuri
tämän syyn takia emmekä
niinkään tasa-arvosyistä, jotka
taas kansalaiskeskusteluissa

ovat olleet enemmän esillä.
Valtioneuvosto on eilen nimittänyt parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen
asevelvollisuuden kehittämistä. Pääosin kansanedustajista
koostuvan komitean tehtävänä on mm. laatia kuvaus ase-

–
velvollisuuden nykytilasta ja
sen kehittämistarpeista sekä
selvittää nykyisen siviilipalveluksen kehittämistarpeita
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Toiminnanjohtaja
Nyberg on tyytyväinen päätökseen.

Parlamentaarisia puolustuskomiteoita on maamme historiassa ennenkin käytetty
puolustuksemme pitkän aikavälin kehittämistarpeiden
linjaamiseen. Laajan parlamentaarisen pohjan myötä
kaikki puolueet ovat linjauk-

– Suomi on sotilaallisesti
liittoutumaton maa, jonka itsenäinen puolustus perustuu
viime kädessä laajamittaiseen,
yleiseen asevelvollisuuteen.
Tämän järjestelmän toimivuus
on turvattava pitkäjänteisellä
kehitystyöllä. Pahin vaihto on
se, että ajaudumme nopeisiin
muutoksiin, joita ei ennalta ole
tarkkaan suunniteltu.
Puolustusvoimien sodan ajan
vahvuus on 280.000 henkilöä,
joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä.
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Yhteismajoituskokeilu voidaan 		
käynnistää joukko-osastoissa
Puolustusministeriö on antanut 18.2.2020 asetuksen,
jonka mukaan yhteismajoituskokeilu voidaan toteuttaa
vuosina 2020 ja 2021.

Kokeilun aikana varusmiespalvelusta suorittavat ja yhteismajoitukseen suostuneet
miehet ja naiset majoitetaan
joukko-osastoissa samoihin
majoitustiloihin kaikilla koulutusjaksoilla. Asetus tulee
voimaan 1.4.2020.
Kokeiluun voitaisiin pääesikunnan harkinnan mukaan
ottaa joukko-osastoja kaikista

puolustushaaroista.
Yhteismajoituskokeilu koskisi ainoastaan majoittumista kasarmilla. Sosiaalitilat,
kuten peseytymis- ja muut
saniteettitilat ovat miehille
ja naisille edelleen erilliset.
Kokeilu ei aiheuta muutoksia
maastoharjoitusten ja laivapalveluksen majoitusjärjestelyihin.
Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä
ja naisia.
Kokeilun aikana seurataan
vaikutuksia
palveluksessa
olevien toimintakykyyn, ryh-

mäkiinteyteen, palveluksen
sujuvuuteen, tilojen käyttöön
sekä tiedonkulkuun.   
Yhteismajoituskokeiluun
osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien
samassa yhteistuvassa majoittuvien suostumusta. Suostumuksen antajalla on myös
oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa ilman perusteluja.
Yhteistuvissa olevien varusmiesten
henkilökohtainen
koskemattomuus, turvallisuus
ja hyvinvointi varmistetaan
kouluttamalla varusmiehille

yhteismajoitusta
koskevat
säännöt, valvomalla majoitusjärjestelyjä sekä mahdollistamalla vaatteiden vaihto
muualla kuin tuvassa.
Kokeilun päätyttyä laaditaan
loppuraportti, jonka tulokset
toimitetaan puolustusministeriölle.
Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitusneuvos
Minnamaria Nurminen p.
0295 140 602 ja puolustusvoimissa
sosiaalipäällikkö
Hannu Maijanen p. 0299
510189.

Turpotietäjä-kilpailu käydään syksyllä
Turpotietäjäksi
nimetty jokavuotinen
kilpailu innostaa nuoria pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja
pyrkii vahvistamaan
nuorison maanpuolustustahtoa.
Turpotietäjä
kilpailun
järjestävät Reserviläisliitto ja Suomen
Reserviupseeriliitto.
Hankkeen
ohjausryhmässä
ovat mukana myös Historian
ja Yhteiskuntaopin Opettajien
Liitto ja Kadettikunta. Mukaan
tavoitellaan alkuvaiheessa vähintään sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia. Tarkoituksena
on tarjota lukiolaisille turvallisuuspainotteinen Oikeusguru ja Talousguru -tyyppinen
kilpailu.
Kilpailu on kaksivaiheinen.
Ensimmäisessä vaiheessa lukiot ja oppilaat kilpailevat

alueellisella tasolla. Toiseen
vaiheeseen, valtakunnalliseen
finaaliin, selviytyy alkukilpailussa parhaiten vastanneet.
Finaali käydään talvisodan
muistopäivänä 30.11. Helsingissä, jossa valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä.
Kilpailu sisältää monivalinta- ja esseekysymyksiä sekä
käsitteiden määrittämistehtäviä. Turpotietäjä toteutetaan
lukioiden käytössä olevalla
Abitti-järjestelmällä. Reservi-

piirien tehtäviin kuuluu koevastausten pisteytys essee- ja
määrittelytyyppisten tehtävien
osalta. Tässä on avuksi arvosteluohje, jonka keskustaso
laatii. Valtakunnalliseen loppukilpailuun sisältyy lisäksi
suullinen, esittävä osuus.
Kilpailuorganisaatiot koordinoivat paikallisella tasolla
Kilpailun toteuttamista varten
reservipiireihin muodostetaan
keväällä kilpailuorganisaatiot.
Lisäksi nimetään kilpailupääl-

liköt, joiden tehtävänä on osallistua koulutukseen ja vastata
alueen Turpotietäjä kilpailun
läpiviennistä. Organisaation
kokoonpanon tulisi olla kilpailupäällikkö + 5 jäsentä, joista
ainakin yhdellä tulisi olla kokemusta opettajan työstä.
Reservipiirien tehtävänä on
järjestää Turpotietäjä kilpailun ensimmäinen vaihe. Kilpailuorganisaation on oltava
yhteydessä alueen historian ja
yhteiskuntaopin aineopettajiin

ja rehtoreihin, tiedottaa paikallismedialle kilpailusta sekä
olla yhteydessä alueen muihin
maanpuolustusjärjestöihin ja
toimijoihin. Kilpailuorganisaatioiden tulisi myös sopia
1-3 tutustumiskäyntiä per vuosi maanpuolustusjärjestöjen
ja turvallisuusviranomaisten
toimintaan.
Alkukilpailussa
palkitaan
alueen paras lukio, alueen parhaat tietäjät ja lukioiden kolme
parasta vastaajaa. Reservipiirien tehtävänä on suunnitella ja
järjestää palkintojenjakotilaisuus ja tiedottaa siitä. Lisäksi
olisi suunniteltava myös muuta tiedottamista kilpailun järjestelyistä ja tuloksista, tarjota
juttuja paikallismediaan sekä
kirjoittaa omille verkkosivuilleen ja someen.
Turpotietäjä kilpailun taustalla
ovat mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan
vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten
maanpuolustustahto on mui-

ta ikäryhmiä alhaisemmalla
tasolla. MTS:n uusimman
29.1.2020 julkaistun mielipidemittauksen mukaan 56 %
alle 25-vuotiaista oli sotilaallisen puolustamisen kannalla,
jos Suomeen hyökättäisiin.
Vastaavasti yli 50-vuotiaista
tätä mieltä oli 74 %.
Turpotietäjä kilpailun tärkeät
päivämäärät
18.4.
Kilpailupäälliköiden
koulutustilaisuus Helsingissä
11.–15.5. Kilpailukutsu lähetetään lukioihin
8.10. Alkukilpailu, jolloin valitaan loppukilpailuun pääsevät ja palkitaan maakuntien
parhaat tietäjät
30.11. loppukilpailu, jolloin
valitaan valtakunnan paras
Turpotietäjä
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Näin varusmiesten arki muuttuu

Senaatti-kiinteistöt aloitti uudistuksen Rannikkoprikaatista
Tuore Senaatin ja
Puolustusvoimien
luoma oppimis- ja
työympäristökonsepti starttaa Upinniemen
Rannikkoprikaatista,
jonne
remontoidaan
ensimmäinen konseptin mukainen kasarmi. Tiloista tehdään
muuntojoustavia ja
monikäyttöisiä. Tilauudistus tukee uudistuvaa varusmieskoulutusta, Koulutus
2020 -hanketta.
Ensi vuonna 60 vuotta täyttävän Upinniemen varuskunnan
neljä pääkasarmia remontoidaan vaiheittain. Valmista on
vuonna 2025. Ensimmäisen
kasarmin peruskorjaus aloitetaan keväällä 2019 ja se kestää
arviolta 1,5 vuotta. Neliöt eivät remontissa lisäänny, vaan
niitä pyritään käyttämään entistä järkevämmin ja monipuolisemmin.

Upinniemen varuskunnan tupa nyt.

”Ensimmäisen kasarmin remontista saamme kokemuksia
muiden korjattavien kasarmien
työhön sekä voimme arvioida
ehkä myös uudenlaisen koulutusrakennuksen – uudisrakentamisen – mahdollisuutta”,
sanoo kommodori, komentaja
Vesa Tuominen Upinniemen
rannikkoprikaatista.

Majoituskapasiteetti
nousee

Maavoimat ovat panostaneet 2020-luvulla voimakkaasti, paitsi asevelvollisten koulutu
siksi.
Upinniemen varuskunnan tupa tulevaisuudessa.

Upinniemen yhteen kasarmiin
pystytään nyt majoittamaan
200 varusmiestä. Remontin
jälkeen kasarmiin mahtuu
230–250 varusmiestä. ”Kun
tiloja saadaan paremmin hyödynnettyä, arvioimme, voidaanko jostakin rakennuksesta
luopua ja saada siten kustannussäästöjä”, Tuominen sanoo.
Myös varuskunnan eri toimintoja ryhmitellään fyysisesti
lähekkäin. Näin varusmiesten
siirtymisistä tulee tehokkaampia ja aikaa säästyy pääasiaan
eli opiskeluun.
Koulutus 2020 -hankkeen tavoitteena on muun muassa
modulaarinen opetussuunnitelma ja pienryhmätyöskentelyn lisääntyminen. Se tasaa
nykyistä koulutuskuukausien
rytmiä sekä tilankäytön piikkejä. Ajankäyttö paranee ja
toiminta kehittyy.

Tulevaisuuden tupa ei ole vain nukkumapaikka.

Käytävälle kuntosali ja puhelinkoppi.

”Kaiken ydin on varusmiesten
ja henkilökunnan terveys, turvallisuus ja viihtyisyys”, toteaa Pääesikunnan tilahallinnan
toimialapäällikkö, majuri Arjo
Kaarre. Esitetyt ratkaisut ovatkin saaneet konseptiin tutustuneilta varusmiehiltä kiitosta.
Vaikka konsepti on valmis,
kaikki varuskunnat eivät uudistu kertaheitolla. Työ etenee
vaiheittain, mikä merkitsee
sitä, että konseptinmukaisten
tilojen rakentaminen vie 20–
40 vuotta.
Upinniemen käytävät nyt.

Upinniemen koulutustilan havainnemalli.
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käytävän päädyssä voi olla
puhelinkoppi tai pieni kuntosalipiste, jossa on kätevä piipahtaa nostamassa punttia tai
vetämässä leukaa.

TEKSTI JA KUVAT:
SENAATTI-KIINTEISTÖT

Nämä näkymät Upinniemen
varusmiehet ottavat innoissaan vastaan: yksityispuheluita saa hoitaa rauhassa, eikä
tarvitse lähteä pitkälle puhumaan. Kiitosta saa myös se,
että kuntoilupisteitä lisätään
ja ne ovat helposti saavutettavissa.
Jatkossa ampumasimulaattori
saattaa olla käytössä käytävillä, kuten myös tyylikkäät
asekaapit.
Koulutustilat ja varusmieskoulutus itsessään kokevat
myös suuria muutoksia.
Muuntojoustavat tilat ja monikäyttöiset ratkaisut ovat tilankäytön avainsanoja. Käytännössä se merkitsee tiloja,
joissa on omat alueensa erilaiselle työskentelylle ja joita
voi myös lohkoa pienemmiksi ja muuttaa käyttötarpeen
mukaan.
Isoissa luokissa tapahtuva
opetus vähenee ja tilalle tulee pienryhmiä, yksilöllisiä
oppimistehtäviä ja lomittaista
harjoittelua. Esimerkiksi ampumista harjoitellaan ensin
simulaattoreilla ja sitten radalla. Mikroelokuvat lisääntyvät opetuksessa entisestään
ja päätteitä sekä mobiililaitteita hyödynnetään aiempaa
enemmän.

uksen ja varusteiden uudistamiseen, myös itse koulutusolosuhteiden muuttamiseen motivoimisoiksi ja tarkoituksenmukai-

”Siinä ajassa ehtii jo konseptikin vaihtua”, Arjo Kaarre
sanoo.

opetusmikroelokuvia tai osallistua etänä vaikkapa tiedotustilaisuuteen.

Varusmiesten kaikkien pyhin,
oma tupa, kokee muodonmuutoksen. Upinniemessä konseptiin tutustuneet varusmiehet
ottavat muutoksen mielissään
vastaan: kun nykyisin tuvissa
lähinnä nukahdetaan ja herätään, jatkossa niissä voi myös
viettää vapaa-aikaa ja opiskella.

Pöydän ja tuolien paikoille
arkkitehti on suunnitellut eri
vaihtoehtoja. Joissakin tuvissa
ne voidaan sijoittaa huoneen
keskelle, matalien kaapistojen
oheen, osassa ne ovat väliseinän erottamassa omassa nurkkauksessaan.

Rautaiset kerrossängyt jäänevät jollakin aikavälillä historiaan ja tilalle tulevat modernimmat petiversiot. Joka
tapauksessa sängyt siirtyvät
seinille, kuten viikinkituvissa
aikoinaan.
Mahdollisesti varusmiesten
elämään tulee myös lisää yksityisyyttä, jos sänkyjä erottavat
keveät seinämät toteutuvat.
Niihin on suunniteltu integroitavaksi pieni pöytä, yölamppu
ja latauspiste kännykälle – uudistusta nekin. Varusmiehet
ovat antaneet hyvää palautetta
yksityisyyden lisäämisestä.
Huoneen keskelle jää tilaa
matalille kaapistoille sekä
seurusteluun. Varusmiehistä
on hyvä asia, että tulevaisuudessa ei enää tarvitse huudella
sängyistä tai lähteä muualle
juttelemaan, vaan tupakaverin
kanssa voi istahtaa pöydän ääreen kasvotusten juttelemaan
– tai opiskelemaan. Suuri
muutos on nimittäin se, että
tuvista tehdään samalla sopivia paikkoja pienryhmäopiskeluun. Uutta on taulunäytön
ilmestyminen joka tupaan.
Siitä voi pienryhmissä katsoa

Ilmanlaatu paranee ja pölyn määrä vähenee, kun tupa
rauhoitetaan jatkossa märiltä
ja likaisilta ulkovaatteilta ja
tuvissa säilytetään vain sisävaatteita ja -varusteita. Säilytykseen on tuvissa kaksi
ratkaisua: keskellä huonetta
olevat laatikostot tai korkeat
kaapit.
Tupien viihtyisyys ja siisteys
lisääntyvät, kun kura ja tilaa
vievät varusteet eivät kulkeudu tupiin ja käytäville. Varusmiehet kiittelevätkin, että näin
säästyy aikaa sotkujen siivoamiselta muihin asioihin.
Ulkovarusteet jätetään esimerkiksi niiden säilyttämiseen suunniteltuihin kellarikerroksen tiloihin, joissa on
myös kuivauskaapit ja pesulinjat. Tällainen on käytössä
jo Haminan reserviupseerikoulussa. Piharakennuksissa
puolestaan voidaan kuivattaa
muun muassa telttoja.
Tavoitteena on hyödyntää
käytäviä jatkossa nykyistä paremmin esimerkiksi varusteiden varastointiin, opiskeluun
tai vaikkapa kunnon kohentamiseen.
Tulevaisuudessa

Aseet ja osat - jälleenlataus - optiikka - varusteet - työkalut
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Dream Gun AERO OEM AR15 kivääri
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Puolustusvoimien varusmiessoittokunta 30 vuotta!
Ensimmäisen Varusmiessoittokunnan
saapumiserän palveluksen aloittamisesta
tulee 1. maaliskuuta
2020 kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Alkusysäys
Varusmiessoittokunnan perustamisesta oli
kuitenkin jo vuonna 1987, silloisen Puolustusvoimain komentajan yksiselitteisestä käskystä. Juhlavuoden kunniaksi
Varusmiessoittokunta kiittää
mukana olleita toimijoita,
huipentaa vuotensa 30-vuotisjuhlakiertueeseen ja tuttuun
tapaan suuntaa jo kunnianhimoisesti eteenpäin.
”Perustakaa Varusmiessoittokunta!”
Toimet Varusmiessoittokun-

nan perustamisesta käynnistyivät jo vuonna 1987 silloisen
Puolustusvoimain komentajan
kenraali Jaakko Valtasen käskystä. Perustaminen oli pitkä
prosessi, ja monelle hieno
päätös.
- Kenraali Valtanen kutsui
minut tiedotusosaston päällikkönä toimiessani yhdessä ylikapellimestari Teuvo Laineen
kanssa työhuoneeseensa ja
antoi lyhyen käskyn keskustelumme jälkeen: ”Perustakaa
Varusmiessoittokunta.” Aika
oli todennäköisesti 1987 syksyllä, kenraali Olli Nepponen
muistelee.
Varusmiessoittokunta
nähtiin tärkeänä koulutushaarana, jonka avulla musiikillista
koulutusta saaneet ja hyvät
soittotaidot omaavat saivat
mahdollisuuden mielekkääseen palvelukseen. Tätä ennen

muusikot olivat voineet suorittaa palvelustaan soitto-oppilaina ammattisoittokunnissa.
Kuviomarssin ja koulutuksen
esimerkkinä muut Pohjoismaat
Suunnittelussa nousi esille erityisesti kouluttajien tarve, soittajien valinta ja palvelusaika.
Myös monet muut käytännön
kysymykset kuten rahoitus,
koulutussuunnitelma, henkilöstösiirrot ja tilajärjestelyt käsiteltiin. Työn määrä oli suuri,
mutta liikkeelle ei lähdetty
kuitenkaan täysin nollasta.
- Valtaselle ulkomaiden esimerkit lähinnä Ruotsista ja
Norjasta olivat tärkeitä lähtökohtia. Myös Haminaan syntymässä ollut Tattoo -hanke
antoi lisäpotkua, tällöin osastopäällikkönä toiminut Nepponen kertoo.
Ensimmäisessä VMSK 1 -saa-

pumiserässä oli noin 40 miestä. Palvelukseen astuminen oli
Kymen ilmatorjuntarykmentissä 1. maaliskuuta ja kotiutuminen 10. joulukuuta.
- Kuviomarssikoulutukseen ei
vielä tuolloin ollut kotimaassa kehitettyjä ja vakiintuneita
standardeja, vaan lähdimme
niin sanotusti suoraan pystymetsästä rakentamaan uutta
konseptia. Otimme oppia ruotsalaisen Arméns Musik Pluton -soittokunnan esityksistä
VHS-videotallennetta katsellen ja tältä pohjalta sovelsimme omiin valmiuksiimme
sopivan helpohkon ohjelman,
kertoo ensimmäisessä saapumiserässä palvellut Erkka
Lehtihalme.
Haminasta Lahden kautta Parolaan
Varusmiessoittokunnan toimipaikaksi valikoitui Hami-

na, josta vuosien kuluttua oli
edessä siirto Lahteen. Vuoden
2015 alusta Varusmiessoittokunta aloitti uudessa joukko-osastossa Hattulan Panssariprikaatissa, kun aiemmin
kotipaikkana toiminut Hämeen rykmentti lakkautettiin
puolustusvoimauudistuksen
seurauksena. Panssariprikaatissa toiminnalle on paremmat
edellytykset kuin koskaan aikaisemmin - uudet monipuoliset tilat ja arvostettu henkilökunta takaavat loistavat
suoritukset tälle ja tuleville
vuosikymmenille.
Tänä päivänä Varusmiessoittokunnan päällikkökapellimestarina toimii musiikkikapteeni
Ville Paakkunainen ja kapellimestarina musiikkiyliluutnantti Juhani Valtasalmi. Koko
toimintaa pyöritetään noin
kymmenen
henkilökunnan

jäsenen voimin. Varusmiessoittokunnan monipuolisuus,
nuorten soittajien osaaminen
ja noin toistasataa vuosittaista esiintymistä ohimarsseista
konserttisalikiertueisiin on jotain, mihin mikään toinen kokoonpano ei pysty.
Elokuussa Varusmiessoittokunnan 30-vuotisjuhlakonserttikiertue valloittaa suomalaiset
sydämet energisellä ohjelmistolla, johon on poimittu kappaleita kaikista sykähdyttävimmistä hetkistä.
”Varusmiessoittokunnan toiminta on osa puolustusvoimien panosta kansalliseen
kulttuuriin. Tuleville ammattimuusikoille palvelu Varusmiessoittokunnassa on ansio.”
- Amiraali Jan Kleberg 1993

man cupissa 5., SM-kilpailuissa hopealla, EM-kilpailuissa
14. ja MM-kisoissa 16.
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
palveluksessa
olevien urheilijoiden ja valmentajien
kannustamiseksi
valitaan vuoden sotilasurheilija, vuoden varusmiesurheilija
ja vuoden sotilasvalmentaja.
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön johtaman raadin
valinnat ovat myös tunnustus
valintavuoden aikana saavutetusta menestyksestä.
Lisäksi Pääesikunnan koulutusosasto on valinnut vuoden
2019 sotilasliikuttajaksi kapteeni Petteri Lepistön Karjalan
Prikaatista. Lepistö on toiminut pitkään ja ansiokkaasti
Karjalan prikaatin liikuntakasvatusupseerina. Työssään hän
on vastannut Karjalan prikaatin henkilökunnan ja varusmiesten liikuntakoulutuksen
sekä kilpailutoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.
Vuoden 2019 sotilasurheilijoiden julkistamistilaisuudessa
palkittiin myös seuraavat menestyjät:
Tasavallan
presidenttien
Kyösti Kallion, Urho Kekkonen, Mauno Koiviston ja
Martti Ahtisaaren lahjoittamat,
useamman lajin perusteella

laskettavat
kiertopalkinnot
voitti Kainuun Prikaati.
Kapteeni Pasi Nikkari, Kaartin
jääkärirykmentti (sotilas-5-ottelu)
Fysioterapeutti Jussi Sihvonen, Porin Prikaati (sotilas-5-ottelu)
Ylimerivartija Kai Jahnsson,
Vartiolentolaivue, Rajavartiolaitos (pistooliammunta)
ICT- erityisasiantuntija Timo
Nyström, Puolustusvoimien
johtamisjärjestelmäkeskus
(näkövammaisten ilmakivääriammunta)
Everstiluutnantti Marko Hirsimäki, Maavoimien esikunta
(sotilas-5-ottelun eri tehtävät)
Kapteeni Petteri Lepistö, Karjalan Prikaati (ansioitunut liikuntakasvatusupseeri)
Suomen sotilasurheiluliiton
Vaikutusta kenttään -palkinto
jaettiin Jääkäriprikaatin Rovaniemen yksikön varusmiesten
liikuntakerhotoiminnalle.
Lisäksi huomioitiin Puolustusvoimien liikunta-aliupseerin
tehtävät jättävät henkilöt:
Kersantti Arttu Kangas, Porin
Prikaati (kuulantyöntö)
Kersantti Tero Halmesmäki,
Kaartin jääkärirykmentti (paini)

Vuoden 2019 sotilasurheilija on kersantti Elias Kuosmanen
Puolustusvoimien
urheilukoulun liikunta-aliupseeri,
kersantti Elias Kuosmanen on valittu vuoden
sotilasurheilijaksi.
Kuosmasen lisäksi
Säätytalolla 16. tammikuuta 2020 järjestetyssä tilaisuudessa palkittiin vuoden
2019
varusmiesurheilija ja sotilasvalmentaja sekä vuoden
2019 sotilasliikuttaja
ja muita sotilasurheilumenestyjiä.
Kersantti Elias Kuosmanen
voitti viime vuonna painin
EM-pronssia 97 kg. -sarjassa Romanian Bukarestissa.
EM-pronssin lisäksi syyskuussa MM-kisoissakin otelleen Kuosmasen kausi sai
hienon päätöksen sotilaiden
maailmankisoissa
Kiinan
Wuhanissa, jossa hän taisteli loppuottelussa hallitsevaa
maailmanmestaria
vastaan,
saaden hopeamitalin.
Kaartin
jääkärirykmentissä Urheilukoulussa liikun-

ta-aliupseerina työskentelevä
kersantti Kuosmanen oli tyytyväinen viime vuoteen ja on
siten myös otettu saamastaan
vuoden sotilasurheilijan tittelistä.
– Olen kiitollinen saamastani
vuoden sotilasurheilijan maininnasta. Viime vuosi oli tosi
hieno urheiluvuosi EM-pronssin myötä ja syksyllä MM-kisoissakin oli hyvät kisat,
mutta jäin valitettavasti 11.,
enkä saanut olympiapaikkaa.
Vuosi kruunautui kuitenkin
sotilaiden maailmankisoihin
Kiinassa, joka oli yksi urani
hienoimpia kokemuksia. Siellä oli tosi hienot kisat ja ne
meni oikein hyvin, voitin hopeaa. Otin maailmanmestarin
kanssa tiukan finaalin, jonka
hävisin 1-2. Sieltä jäi oikein
hyviä ja lämpimiä muistoja,
Kuosmanen kertaa päättynyttä
urheiluvuotta.
Tänä vuonna Kuosmasella on
tavoitteena päästä olympialaisiin. Hän sijoittui Rooman
kansainvälisen painiturnauksen 97-kiloisten sarjassa viidenneksi ja otti tärkeän voiton
puolivälierässä, joka mahdollisesti toi myös paikan maaliskuussa käytävään olympiakarsintaturnaukseen.
Vuoden varusmiesurheilijaksi

Kersantti Elias Kuosmanen on valittu vuoden sotilasurheilijaksi.

valittiin syyskuussa Puolustusvoimien urheilukoulusta
vänrikkinä kotiutunut ja tammikuussa Kaartin jääkärirykmentissä Urheilukoulun liikunta-aliupseerina aloittanut
kersantti Arvi Savolainen.
Savolaisen laji on paini, jossa
hän voitti varusmiespalveluksensa aikana nuorten EM-kultaa U23-sarjassa, yleisen sarjan Suomen mestaruuden ja
hävisi vain yhden ottelun varsinaisissa painiturnauksissa.
Heti kotiutumisensa jälkeen
Savolainen voitti ensimmäisenä suomalaisena U23-sarjan
maailmanmestaruuden.

Vuoden sotilasvalmentajaksi valittiin kapteeni Tomi
Aspholm
Urheilukoulusta
Kaartin jääkärirykmentistä.
Aspholm on toimitut Urheilukoulun haulikkoampujien
valmentajana vuosina 20042009, 2011-2015 ja 20162019. Lisäksi hän on toiminut
menestyksekkäästi
Puolustusvoimien haulikkoryhmän
valmentaja vuodesta 2014
lähtien. Aspholmin valmennettava saavutti viime vuonna
sotilaiden maailmankisoissa
joukkuehopeaa ja henkilökohtaisessa kilpailussa 6. sijan.
Lisäksi hän oli Lahden maail-
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Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen 					
hakeneiden määrä edelleen kasvussa		
Hakuaika
naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyi
1.3.2020. Yhteensä
hakemuksia saapui
1 428. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden
määrä on säilynyt
edellisvuosien hyvällä tasolla.
Luku on historian toiseksi paras. Ennätysmäärä hakemuksia saapui vuonna 2018 (1 516
hakemusta). Palvelukseen hakeneiden määrä kasvoi viime
vuodesta 163:lla.
Eniten hakemuksia saapui Uudenmaan aluetoimistoon (363
kpl), Lounais-Suomen aluetoimistoon (196 kpl) ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluetoimistoon (152 kpl).
Maavoimien esikuntapäällikön, kenraalimajuri Markku
Myllykankaan mukaan tulos
on erittäin hyvä.
– Olemme erittäin tyytyväisiä
hakemusten määrään. Naiset

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneet vuosina 1995 - 2020

ovat löytäneet hyvin tietoa,
miten hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen, Myllykangas kuvailee.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on vakiinnuttanut
asemansa. Tänä vuonna tulee
kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun
laki naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta hyväksyttiin.
Ensimmäiset naiset aloittivat
palveluksensa 16. lokakuuta
1995. Palvelukseen hakeutuneiden ja sen suorittaneiden

määrä on ollut kasvussa viime
vuosina. Puolustusvoimat on
kouluttanut vuosien varrella
noin 9 500 naista reserviin.
Tällä hetkellä vajaa tuhat naista suorittaa varusmiespalveluksen vuosittain.
– Haluamme Puolustusvoimissa edelleen lisätä naisten
vapaaehtoista hakeutumista
varusmiespalvelukseen, Myllykangas toteaa.
Viime vuosina noin 65–70 %
palveluksen suorittaneista nai-

sista on saanut johtajakoulutuksen, mikä Myllykankaan
mukaan kertoo naisten palvelusmotivaation olevan korkea.
Seuraavana valintatilaisuus
Puolustusvoimien
aluetoimistot kutsuvat palvelukseen
hakeneet naiset valintatilaisuuksiin, jotka järjestetään
huhtikuun aikana. Valintatilaisuudessa hakijat haastatellaan,
tarkastetaan palveluskelpoisuus ja päätetään palvelukses-

ta. Pääsääntöisesti naiset määrätään palvelukseen vuoden
2021 tammi- tai heinäkuun
saapumiseriin. Osa hakijoista
voidaan määrätä myös vuoden
2020 heinäkuun saapumiserään.
Naiset voivat suorittaa varusmiespalveluksen Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja
tehtävissä. Ennen valintatilaisuutta kannattaakin tutustua
tarjolla oleviin palvelustehtä-

Varusmiehet tyytyväisiä palvelukseen - 		
keskeyttämisten määrä vakiintunut
Joulukuussa
2019
kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, tyytyväisyys armeija-aikaan
ja esimiehiin sekä
luottamus
joukon
suorituskykyyn sodassa on korkealla
tasolla.

Myös palveluksensa keskeyttäneillä maanpuolustustahto
sekä tyytyväisyys esimiehiin
ja perusyksikön ilmapiiriin
ovat hyvällä tasolla.
Joulukuussa 2019 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselyn mukaan varusmiesten
maanpuolustustahto
nousi
hieman (4,2 -> 4,3) ja tyytyväisyys kantahenkilökuntaan
(4,3) sekä armeija-aikaan (4,2)
ovat säilyneet korkealla tasolla. Luottamus joukon suorituskykyyn sodassa on tasolla
3,9 ja palvelusmotivaatio tasolla 3,8. Upseerikokelaat saavat arvosanan 4,1 ja ryhmänjohtajat 3,9. Loppukyselyssä
skaala on 1-5.
Palveluksen
ensimmäisellä
viikolla teetettävän alkukyse- Keskeyttämisten määrä on vakiintunut viime vuosina ja sekä reserviläiset että varusmiehet ovat olleet tyytyväisiä palvelusoloihinsa.
lyn perusteella alokkaat ovat
motivoituneita ja suhtautuvat Saapumiserittäin kerättävät misesta omasta tahdostaan tai ovat aiheuttaneet etenkin ah- keskeyttämisistä yli 50 %
positiivisen
ennakko-odo- alku-, keskeyttämis- ja lop- joukko-osaston komentajan distuneisuushäiriöt, masennus johtuu mielenterveydellisistä
tuksin palvelukseen. Kysy- pukyselyt antavat Puolustus- päätöksellä (Laki naisten va- ja päihteet (etenkin kannabis- syistä (ahdistuneisuushäiriöt,
mykseen ”Yritän suoriutua voimille varusmiehen näke- paaehtoisesta asepalvelukses- tuotteet). Hyvin usein kysees- masennus, sopeutumishäiriöt
sä on jo ennen varusmiespal- sekä päihteet).
mahdollisemman hyvin varus- myksen koulutuksen laadusta. ta 194/1995 4 §).
miespalveluksesta” saa arvo- Palautekyselyt ovat merkit- Pääesikunnan ja Sotilaslääke- velusta alkanut monisyisten Koko palveluksen aikaisesta
tävässä roolissa varusmies- tieteen keskuksen tilastoista ongelmien kokonaisuus. Mo- poistumasta lähes ¾ tapahtuu
sanan 4,6.
Varusmiespalveluksen
kes- koulutuksen kehittämisessä. ilmenee, että viimeisen 10 nilla mielenterveyssyistä kes- alokasjakson aikana. Kahden
keyttäneille teetettävän kes- Palautekyselyt analysoidaan vuoden aikana mielenterve- keyttämään joutuvien taustasta ensimmäisen viikon aikana
keyttämiskyselyn perusteella kaikilla johtamistasoilla Pää- ydellisten syiden osuus (%) löytyy mielenterveyshoitoja, tehdään alokkaiden tulo- ja
kes- kiusaamis- ja väkivaltakoke- terveystarkastukset,
jolloin
myös palveluksensa keskeyt- esikunnasta perusyksikköön. varusmiespalveluksen
täneillä maanpuolustustahto Pitkällä aikavälillä tarkasteltu- keyttämisistä terveydellisistä muksia sekä erilaisia oppimis- tulee esille palveluskelpoisuuon suhteellisen hyvällä tasolla na saadut tulokset ovat olleet syistä on kasvanut 35 %:sta ja sopeutumisongelmia, jotka teen vaikuttavia syitä, joita ei
45 %:in. Lukumääräisesti ovat osalla johtaneet erityis- kutsuntatarkastuksessa vielä
(3,7) ja he pitävät perusyksi- hyvällä tasolla.
mielenterveydellisistä syistä tai tukiopetusluokkiin sijoitta- havaittu. Osa palveluskelpoikön ilmapiiriä palveluksessa
hyvänä (4,3). Merkittävim- Keskeyttämisistä n. 20% on palveluksen keskeyttäneiden miseen. Sopeutumishäiriöiden suuteen vaikuttavista asioista
miksi syiksi keskeyttämisel- siviilipalveluksen hakeutumi- määrä on laskenut lievästi. määrä sen sijaan on ollut lie- tapahtuu kutsuntojen ja palveluksen alkamisen välisenä aile keskeyttäjät itse kertovan sia ja n. 75% johtuu terveydel- Tämä johtuu siitä, että saapu- vässä laskussa.
olevan fyysiset ja mielenter- lisistä syistä. Loput syyt ovat miserien koot ja palveluksen Mielenterveydelliset syyt pal- kana. Myös päihteiden käyttö
keskeyttämisissä keskeyttämisen syynä painotveydelliset syyt. Mielenterve- mm. naisten vapaaehtoista keskeyttäneiden määrät ovat veluksen
painottuvat palveluksen alku- tuu palveluksen alkuun.
ydelliset syyt (ml. päihteiden asepalvelusta suorittavat nai- vähentyneet.
käyttö) painottuvat etenkin set, jotka keskeyttävät alle 45 Mielenterveydellisistä syis- vaiheessa. Alokasjaksolla ter- Kutsuntatarkastuksissa mievrk aikana palveluksen alka- tä keskeyttämissyistä nousua veydellisistä syistä johtuvista lenterveydelliset syyt eivät
palveluksen alkuvaiheessa.

viin osoitteessa https://intti.fi/
palvelustehtavat-ja-paikat ja
miettiä, mikä palvelustehtävä
itseä kiinnostaa. Toiveen tehtävästä voi esittää valintatilaisuudessa.
Seuraava haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
päättyy 1.3.2021.
– Rohkeasti hakemaan ja kokemaan #inttiedessä, Myllykangas kehottaa.

tule yhtä helposti ilmi kuin
fyysiset syyt eikä asevelvolliset niitä itse tuo ilmi yhtä
herkästi kuin fyysisiä syitä.
Lisäksi kutsuntojen ja palveluksen alkamisen välissä on
pitkähkö aika, jonka aikana
saattaa tapahtua asioita jotka
vaikuttavat mielenterveyteen
(ml. päihteiden käytön aloittaminen).
Siviilipalvelukseen hakeutuvien määrän taso on pysynyt
lähes vakiona. Vuosina 20142019 n. 20% (n. 900 varusmiestä / vuosi) palveluksen
keskeyttämisistä johtuu hakeutumisesta siviilipalvelukseen. Osalla siviilipalvelukseen siirtyneistä on ongelmia
siviiliasioiden kanssa. Siviilipalvelukseen hakeutumisen
perusta tulisi olla vakaumuksessa. Siviilipalvelusta käsitelleen tutkimusraportin mukaan
suuri osa siviilipalveluksen
suorittavista perusteet vakaumuksen ohella ovat myös erilaiset käytännölliset syyt. Naisilla fyysisten syiden osuus
palveluksen keskeytymisessä
on suurempi kuin miehillä.
Puolustusvoimissa
palveluksen keskeyttämisten syitä
seurataan Sotilaslääketieteen
keskuksella (lääkärit) sekä
tutkimuslaitoksella, joka analysoi keskeyttämiskyselyiden
tulokset. Pääesikunta kokoaa
em. havainnot ja tekee niiden
perusteella valtakunnalliset
kehittämistoimenpiteet. Myös
joukko-osasto- ja puolustushaaraesikuntatasolla seurataan
keskeyttämisiä ja tehdään kehittämistoimenpiteitä. Puolustusvoimallisesti poistumien
vähentämiseen pyritään vaikuttamaan mm. käynnissä olevan Koulutus 2020 -ohjelman
uudistuksilla (mm. uudistettu
alokasjakso, toimintakykyohjelma, uudet opetusmenetelmät sekä johtajakoulutuksen,
erityis- ja tukitehtävien kehittäminen).
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MPK uusii organisaatiotaan vuodelle 2020

Uudet valmiuspäälliköt ja uusi organisaatio
Uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on astunut voimaan 1.1.2020
alkaen. Samalla myös
MPK on aloittanut uuden vuosikymmenen
uudessa asennossa
– uudet valmiuspäälliköt ovat aloittaneet
tehtävissään ja MPK:n keskustoimisto
on aloittanut uudessa organisaatiossa.

MPK:n uudet valmiuspäälliköt
olivat vuoden ensimmäisen
työviikon Tuusulan Taistelukoululla perehtymässä uusiin
tehtäviinsä. Viikon aikana
kuultiin niin MPK:n kuin Puolustusvoimien näkökulmasta
uuden lain mukanaan tuomista
uusista toimintamuodoista ja
valmiuspäälliköiden roolista
yhdyslinkkinä reserviläisten,
MPK:n ja Puolustusvoimien
sekä viranomaisten välillä.
Tunnelma Tuusulassa oli innostunut ja odottava. Kaikki
olivat valmiina aloittamaan
uusissa tehtävissään. Kaikkiaan 14 valmiuspäälliköstä

MPK:n valmiuspäälliköt yhteiskuvassa. Kuvassa keskellä seisova valmius- ja turvallisuustoimialasta vastaava
Juho Raulo aloitti työssään MPK:n keskustoimistolla 1.2.2020.

osa on kokonaan uusia ja osa
aikaisemmin muissa MPK:n
tehtävissä olleita.
Valmiuspäälliköiden
tehtävänä on kehittää maanpuolustus- ja puolustushaarapiirien valmiutta. Työnkuvan

keskeisimpinä
osa-alueina
ovat koulutus, vapaaehtoisten
rekrytointi sekä valmius- ja
turvallisuussuunnittelu.
MPK:n
valmiuspäälliköillä
riittää töitä kahden seuraavan
vuoden aikana. Heidän tehtä-

vänään on rakentaa yhdessä
Puolustusvoimien kanssa uusi
ja aikaisempaa laajempi sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestelmä
palvelemaan Puolustusvoimien tarpeita. MPK:n järjestämä

sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on reserviläisille
väylä Puolustusvoimien järjestämään sotilaalliseen koulutukseen.

esittelyt ja yhteystiedot löytyvät piirien sivuilta

Monilla valmiuspäälliköistä
on valmiiksi kytkökset oman
alueensa reserviläisiin. Jokainen heistä odottaa uudelta
työltään aktiivista yhteydenpitoa ja toivoo yhteydenottoja
oman alueen reserviläisiltä.

Muutoksia MPK:n
keskustoimistolla

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä valmiuspäälliköinä
aloittivat Pasi Raatikainen ja
Markus Häyhtiö. Hämeen
maanpuolustuspiirissä
valmiuspäälliköinä toimivat Sauli
Mäentausta, Aarne Markko
ja Kai Merenlahti. Kaakkois-Suomen valmiuspäällikkönä toimivat Pertti Pulkkinen
ja Tapio Lakela. Lounais-Suomessa valmiuspäällikön uusissa tehtävissä aloitti Minna
Nenonen ja Meripuolustuspiirissä toimii Lauri Kinnunen.
Pohjanmaalla Toni Puutio on
aloittanut valmiuspäällikkönä
ja Pohjois-Suomessa Juha Vihavainen sekä Antti Tölli. Savo-Karjalassa Jukka Mutanen
ja Jukka Päivinen.

Lisätietoa uusista valmiuspäälliköistä löytyy myös joulukuun uutisesta.

Vuodenvaihteessa tehdyn organisaatiomuutoksen yhteydessä myös MPK:n keskustoimiston toimintoja järjesteltiin
uudelleen. Toimisto jaettiin
koulutus- ja viestintäsektoriin,
jota johtaa koulutusjohtajaksi
nimitetty Timo Mustaniemi ja
hallinto- ja valmiussektoriin,
jota johtaa hallintopäälliköksi nimitetty Mika Peltoniemi.
Muutoksella selkeytetään ja
tehostetaan MPK:n toiminnan
ohjausta etenkin koulutuksen
ja viestinnän osalta ja vastaamaan muuttuneita tehtäviä
sekä toiminnan ja hallinnon
laatuvaatimuksia.

Kaikkien valmiuspäälliköiden

Ohjeistusta tarkennettu valvonnan perusteella

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laillisuusvalvontatarkastuksen tulokset julkaistu
Tarkastuksessa tuli
ilmi tärkeitä havaintoja, joiden johdosta
on ryhdytty toimenpiteisiin. MPK on
tarkentanut toimintansa ohjeistusta ja
muuttanut tiedonhallintajärjestelmiä laillisuusvalvontaraportin
havaintojen myötä.

— MPK on aina hoitanut
kirjanpitoaan julkisten hallitontehtävien osalta valvovan
viranomaisen ohjauksen mukaisesti. Nyt on tullut ilmi tarpeita eritellympään kirjanpitoon, jotka toteutamme, Pertti
Laatikainen kertoo.

Puolustusministeriö
teki
vuosien 2018-2019 aikana
vapaaehtoista
maanpuolustusta koskevan laillisuusvalvontatarkastuksen.
Tarkastuksen kohteena olivat
puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK).
Puolustusministeriön 14.2. julkaisemassa tiedotteessa todettiin, että MPK:n osalta tarkastuksen kohteena olivat MPK:n
antama koulutus alaikäisille
sekä valtionavustusten käsittely. Muut tarkastuksen osat
käsittelivät Puolustusvoimien ampuma-aseiden käyttöä
muussa MPK:n koulutustoiminnassa kuin Puolustusvoimien tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa sekä
Puolustusvoimien ja puolustusministeriön vapaaehtoisen
maanpuolustuksen valvonnan
lainmukaisuutta.

Ohjeistusta tarkennettu
Yhtenä tarkastuksen havaintona oli se, että MPK:n varsinaiseen sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan (SOTVA) koulutukseen on vajaan kahden
vuoden tarkastelujakson aikana osallistunut yhdeksän alle
18-vuotiasta nuorta yhteensä
viidessä eri tapahtumassa,

tarkastuksen huomiona oli,
että MPK:n talousjärjestelmä
ei anna tarpeeksi tietoa valtionavustuksen yksityiskohtaisesta kohdentamisesta. Tältä osin tarkastusta jatketaan
hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

— Toimintaa tarkastettiin nyt
ensimmäistä kertaa vuoden
2008 lain voimaanastumisen
jälkeen. Sen tuloksena voidaan todeta, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen ohjausta ja valvontaa tulisi edelleen
parantaa niin MPK:n sisällä
kuin ohjaavien tahojen toimesta, Laatikainen toteaa.

Muista tarkastuksen osa-alueista — Puolustusvoimien ampuma-aseiden käytöstä muussa kuin tilatussa sotilaallisessa koulutuksessa sekä Puolustusvoimien sekä puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvonnan lainmukaisuudesta — tiedottavat niistä vastuulliset tahot Puolustusvoimat ja puolustusministeriö.

joka on 0,02 % kaikista MPK:n
SOTVA-koulutukseen
osallistuneista.
Heti löydösten tultua ilmi
vuonna 2018 MPK tarkensi ohjeistustaan koulutuksen
toteuttamisesta. Samalla tiedonhallintajärjestelmään tehtiin muutos, joka estää alle
18-vuotiaiden ilmoittautumisen sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan koulutukseen.
— Tietojärjestelmässämme ol-

lut aukko mahdollisti inhimilliset virheet osallistujien iän
tarkastuksissa, mistä olemme
harmissamme ja pahoillamme. MPK ei kuitenkaan ole
tarkoituksellisesti kouluttanut
sotilaallisia valmiuksia alle
18-vuotiaille, korostaa MPK:n
toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.
Lisäksi tarkastuksessa ilmeni, että MPK:n tiedonhallintajärjestelmässä oli merkitty
virheellisesti
sotilaallisia

valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi 103 tapahtumaa,
joihin osallistui 208 alaikäistä
henkilöä. Kyseisellä aikajaksolla oli toteutettu ainakin 3
000 SOTVA-tapahtumaa 60
000 osallistujalle.
— Kurssien merkitsemisen
osalta tiedonhallintajärjestelmämme on ollut liian kankea.
Yksi esimerkki tällaisesta
koulutuksesta on esimerkiksi
Kesäyön marssin 25 kilometrin reitti, joka on merkitty

sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi, sillä reserviläisillä on
mahdollisuus saada marssista
rinnasteinen kertausharjoitusvuorokausi. Siviilille sama
kurssi olisi pitänyt pystyä
merkitsemään muuksi kuin
sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi kurssiksi, Laatikainen
avaa virheellisiä merkintöjä.

Valtionavustuksen
selvittämistä jatketaan
Toisena MPK:ta koskevana

Suuri osa laillisuusvalvontatarkastuksen aikana ilmi
tulleista tarkennettavista yksityiskohdista on jo korjautunut
1.1.2020 voimaan astuneen
lainsäädäntöuudistuksen sekä
MPK:n jo 2018 toteuttaman
ohjeistuksen ja järjestelmäuudistuksen myötä. Yhteistyö
toiminnan parantamiseksi on
ollut tiivistä läheisten sidosryhmien puolustusministeriön
ja Puolustusvoimien kanssa
koko laillisuusvalvontatarkastuksen ajan.
Lisätietoja:
Pertti Laatikainen
MPK:n toiminnanjohtaja
p. 050 543 6151
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MPK testaa taistelijoiden kuntoa

MPK:n koulutus
keskeytetään
kesän alkuun

Puolustusvoimien kuntotestiuudistus
koskee myös reserviläisiä

MPK on päättänyt keskeyttää kaiken koulutustoimintansa 31.5.2020
saakka. Päätös perustuu
hallituksen suosituksiin
koronaviruksen hillitsemiseksi.

MPK toteuttaa vuosittain useita reserviläisille suunnattuja kuntotestitapahtumia.
Te h t ä v ä k o h t a i s e t
kuntotestien tavoitetasot koskevat myös
reserviläisiä.

Hallitus suosittaa, että
kaikki yli 500 hengen
yleisötilaisuudet
perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi
suositellaan, että myös
muiden kokoontumisten
järjestäjät
harkitsevat
riskiarvioiden pohjalta
vastaavien tilaisuuksien
järjestämistä.

Puolustusvoimat otti vuoden
2020 alusta alkaen käyttöön
uuden kuntotestijärjestemän,
joka perustuu tehtäväkohtaiseen fyysisen toimintakyvyn
arviointiin. Kuntotestit säilyvät lähes ennallaan, mutta
kenttäkelpoisuustestistä luovutaan.
Sotilaiden kestävyyskuntoa arvioidaan jatkossa 12 minuutin
juoksutestillä ja yli 45-vuotiailla on mahdollisuus suorittaa
UKK-kävelytesti. Lihaskuntoa
mitataan etunojapunnerruksella ja istumaannousulla (toistoa/minuutti). Jalkojen räjähtävää voimatuottoa mitataan
vauhdittomalla pituushypyllä.
Vauhdittoman
pituushypyn
merkitystä on lisätty, koska
tutkimukset ovat osoittaneet,
että alaraajojen räjähtävä voimantuotto on yhteydessä selviytymiseen vaativissa sotilastyötehtävissä.
Kuntotestien tavoitetasot on
uudistuksen myötä määritelty
tehtävän mukaan. Luokittelu
on sama kaikille sukupuolesta riippumatta. Kuva: MPK/
Tommy Koponen

Yhteisestä kuntoindeksistä tehtäväkohtaisiin
luokitteluperusteisiin
Kuntotestien luokitteluperusteet muuttuvat tehtäväkohtaiseen luokitteluun, missä tavoitetasovaatimukset asetetaan

Viime vuonna käynnistetty Lisää liikettä -hanke yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton ja Puolustusvoimien kanssa tähtää juuri reserviläisten kuntotestauksen tehostamiseen. Kuva: MPK/Tommy Koponen

sotilastyötehtävän perusteella.
Luokitteluperusteet ovat samat molemmille sukupuolille.
Aiemmin luokittelu perustui
ikäluokkiin ja sukupuoleen.
Luokitteluasteikko on 1-5,
missä alin taso on pääosin istumatyötä tekeville sotilaille
ja ylin taso erikoisjoukoille.
Kolmostason vaatimukset kuvaavat tehtäviä, joissa pääosa
työajasta ollaan ulkona ja osin
kenttätyössä. Tällaista työtä
tekevät tyypillisesti varusmiesten kouluttajat. Heidän tavoitetasonsa on juoksutestissä
2500 metriä ja lihaskunnossa
95 pistettä. Kuormittavan ulkotyön vaatimukset ovat 2800

metriä ja 110 pistettä lihaskuntotestissä.
Aiemmat kenttäkelpoisuustestit, kuten marssit, suunnistus
ja ammunnat, korvataan tehtäväkohtaisilla testeillä, jollainen on esimerkiksi 8-juoksu
40 kilon kantamuksen kanssa.
Puolustushaarat suunnittelevat
parhaillaan sitä, millaiset tehtäväkohtaiset testit soveltuvat
parhaiten heidän toimintaympäristöönsä. Ammunnoista ei
olla luopumassa, mutta niiden
tilalle on suunnitteilla toiminnallisia ammuntoja.

Monipuolinen liikunta on paras tapa ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Omaa kuntoaan
pääsee testaamaan MPK:n
järjestämissä
reserviläisten
kuntotesteissä. Kuva: Karo
Holmberg

Reserviläisille tarjolla
uudistettuja kuntotestejä
Uudet kuntotestit ja niiden
tehtäväkohtaiset tavoitetasovaatimukset koskevat myös
varusmiehiä ja reserviläisiä.
Maanpuolustuskoulutus MPK
päivittääkin parhaillaan kuntotestausohjettaan vastaamaan
Puolustusvoimien vaatimuksia.

MPK järjestää vuosittain lähes
100 kuntotestiä ja tämän vuoden aikana testit toteutetaan
jo uusien vaatimusten mukaisesti. MPK kouluttaa lisäksi
reserviläisten kuntotestaajia
yhteistyössä Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa.
Lue lisää kuntotesteistä Lisää
liikettä -hankkeen sivuilla.
Lisätietoja:
Liikuntapäällikkö
Matti Santtila
Puh. 050 5309236

Kaitseliitin komentaja Suomessa:

Yhteistoiminta MPK:n kanssa tiivistä
Viron
kodinturvajärjestö Kaitseliitin
komentaja, prikaatikenraali Riho Ühtegi
vieraili
Suomessa
keskustelemassa
maiden välisestä yhteistoiminnasta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

Maat osallistuvat myös vuosittain Baltian maiden ja
Pohjoismaiden
yhteiseen
SCANBAL-konferenssiin.
Konferenssin tarkoituksena
on keskustella kodinturvajoukkojen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen järjestelyistä sekä suunnitella yhteistoimintaa osallistujamaiden
kesken.

Tapaamisessa allekirjoitettiin
MPK:n ja Kaitseliitin keskinäinen yhteistoimintasuunnitelma vuodelle 2020. Tulevan
vuoden aikana järjestetään
noin 40 koulutustapahtumaa,
joihin virolaiset vapaaehtoiset
osallistuvat Suomessa tai suomalaiset Virossa.
Lisäksi Ühtegi tapasi MPK:n
toiminnanjohtaja Pertti Laatikaisen isännöimän vierailunsa
aikana Puolustusvoimien ja
Puolustusministeriön edustajia ja tutustui suomalaisiin
paikallispuolustuksen periaat- MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen ja Kaitseliitin komentaja Riho Ühtegi allekirjoittivat järjestöjen välisen
teisiin.
yhteistoimintasopimuksen. Kuva: MPK/Ossi Hietala

Yhteistoiminta Viron
kanssa tiivistä ja
hedelmällistä
Yhteistoimintaan

osallistuu

Näitä ovat muun muassa Reserviläisurheiluliiton Syysjotos ja Virossa järjestettävä,
erityisen vaativana tunnettu
Admiral Pitka Recon Challenge.

vuosittain noin 300 vapaaehtoista. Heistä noin sata
on Suomessa koulutukseen
osallistuvia virolaisia ja noin

kaksisataa Viroon suuntaavia
suomalaisia. Suomalaiset toimivat Virossa usein kouluttajatehtävissä.

Lisäksi molemmista maista
osallistuu vuosittain muutamia partioita erilaisiin sotilastaitokilpailuihin ja jotoksille.

— MPK:n koulutuksissa
osallistujat ovat usein
hyvinkin tiiviissä kontaktissa, joten olemme
katsoneet, että turvallisuuden vuoksi on paras
perua kaikki koulutustoiminnan hallituksen
suositusten mukaisesti,
korostaa MPK:n valmius- ja turvallisuuspäällikkö Juho Raulo.
Yli 500 osallistujan tapahtumien lisäksi hallitus suosittaa ei-välttämättömän toiminnan
rajoittamista,
kuten
lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla
vapaa-ajalla.
— Osassa Puolustusvoimien yksiköitä on jo
rajoituksia voimassa ja
on syytä olettaa, että niitä tulee lisää. Näin ollen
MPK:n koulutustoiminnan järjestäminen tulisi
muutenkin hankalaksi,
Raulo jatkaa.
Monet MPK:n lähiaikojen koulutukseen ilmoittautuneet ovat jo
ehtineet maksaa kurssimaksun. Kaikkien peruuntuvien koulutusten
jo maksetut osallistumismaksut palautetaan
ilmoittautuneille. Koulutuksen järjestävä piiri
lähestyy ilmoittautuneita
sähköpostitse ja kertoo
ohjeet, miten osallistumismaksun voi saada
takaisin.
Osa koulutuksista pyritään siirtämään syksyksi. Koulutuksen järjestävät piirit ovat suoraan
yhteydessä osallistujiin
mahdollisesti siirrettäviin koulutuksiin liittyen.
— Toivotaan, että koronaepidemia Suomessa
menee nopeasti ohi ja
meidän ja muiden toimijoiden varautumistoimenpiteet ehkäisevät
epidemian
leviämistä
mahdollisimman hyvin,
summaa Raulo.
Lisätietoja:
Juho Raulo
Valmius- ja turvallisuuspäällikkö
juho.raulo@mpk.fi
p. 050 565 1180
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RUK 100 vuotta -juhlakirja julkaistu juhlien kohtalo on vielä epäselvä

Oltermanni

Juhlavuoden kunniaksi tehdään ainutlaatuinen
RUK
100 vuotta -juhlakirja. Kirjaan on
koottu
Suomessa
annettu reserviupseerikoulutus
eri
paikkakunnilla, eri
joukko-osastoissa ja sotakouluissa
maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa vuodesta
1917 lähtien.

maksu 10€. Maksun saaja on
Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys
ry. Viitetiedoksi oma nimi.

Lisäksi kirjassa käsitellään
puolustusvoimien organisaatio- ja koulutusjärjestelmien
muutoksia ja niiden vaikutusta reserviupseerikoulutukseen. Juhlakirja on omistettu
Suomen nuorisolle.

Vallitsevan koronavirusepidemian vaikutuksista RUK 100
vuotta juhlallisuuksiin ei vielä
tiedetä. Suomen Reserviupseeriliitto seuraa puolustusvoimien ja Maavoimien tiedotusta asian tiimoilta ja pyrkii
pitämään myös liiton jäsenet
ajantasalla mahdollisista muutoksista tai peruuntumisista
juhlaan liittyen.

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksen kustantaman juhlakirjan toimittaja on
Jaakko Puuperä ja myyntipäällikkö majuri evp Markku
Seppä. Myynti toteutetaan
yhteistoiminnassa
Reserviupseeriliiton ja RUK:n oppilaskunnan kanssa.
Kirja on 500 sivua sisältävä
A4 kokoa oleva teos. Sen kokonaispainosmäärä on 6000
kappaletta, joista numeroita
kirjoja on 700 kappaletta.
Numeroiduista kirjoista 200
kappaletta on nahkakantisia.
Nahkakantisen kirjan hinta
on 100€ + postikulut, numeroidun kirjan hinta on 69€ +
postikulut ja normaalikirjan
hinta on 49€ + postikulut.
Juhlakirjaa on voinut tilata
ennakkoon 14.10.2019 alkaen RUK:n museon nettisivuilta tai numerosta 044
216 6034. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka,
postinumero, kirjojen määrä
sekä mahdollisia lisätietoja,
kuten numeroitu kappale jne.
Kirjan voi maksaa myös ennakkoon tilille FI63 1005
3000 9136 13, jolloin maksetaan kirjan hinta + posti-

Kirjaa voi ostaa myös Reserviupseerikoulutus 100 vuotta
juhlatilaisuudessa Haminassa
6.6.2020. Maaliskuulla 2020
ei ole vielä tietoa, järjestettäänkö tilaisuutta tai muita
juhlallisuuksia lainkaan koronavirusepidemian vuoksi.
Juhlakirja postitetaan ennakkotilaajille 6.6.2020.

Reserviupseerikoulu
täyttää 100 vuotta

Reserviupseerikoulu täyttää
tänä vuonna pyöreät 100 vuotta. Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä
vuonna 1920. Sadan vuoden
aikana RUK on kouluttanut yli
180 000 reservin upseeria sekä
Puolustusvoimien, että Rajavartiolaitoksen tarpeisiin.
Juhlavuotta vietetään, jos epidemiatilanne sen sallii, Haminassa valtakunnallisessa RUK
100-pääjuhlassa 6.6.2020, johon ovat tervetulleita kaikki
reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit.
Päivän ohjelmaan kuuluu
mm. kunnianosoitus kaatuneiden upseerien patsaalla,
Reserviupseerikoulutus 100
vuotta -juhlakirjan julkaisu,
johtajakoulutuksen ja kaluston
esittelyä sekä pääjuhlan Haminan Bastionissa ja ohimarssin
Kadettikoulunkadulla. Ohimarssi suoritetaan kursseittain. Lisäksi ohjelmassa on
Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustassa ja RUK-museoon on päivän
aikana vapaa pääsy.

Yhteiskuljetukset
poppis, jos juhlat
järjestetään
RUK100 -pääjuhlaan 6. kesäkuuta osallistuville suositellaan yhteiskuljetuksia liikenneruuhkien välttämiseksi.
Omalla autolla Haminaan ei
kannata saapua.
Reserviupseeripiireissä ympäri maata järjestetään yhteiskuljetuksia RUK 100 -juhlaan,
tarkempia tietoja omasta piiristä.
Juhlavuoden tapahtumista tietoa löytyy liiton sivuilta www.
rul.fi sekä Puolustusvoimien
RUK 100 -teemasivuille https://maavoimat.fi/ruk-100 .
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MPK:n uusi hallitus aloitti työskentelynsä
MPK:n uusi hallitus aloitti työssään
22.1.2020 ja vanha
hallitus vapautettiin
rintamavastuusta.
Tunnelma
kokouksessa oli positiivinen
ja eteenpäin katsova.
Iltapäivällä vietettiin MPK:n
puheenjohtajien vaihtotilaisuutta, jossa MPK:n puheenjohtajana vuosina 2016-2019
toiminut Tapio Peltomäki
muisteli toimikauttaan ja siinä
tapahtuneita isoja muutoksissa. Hän esitti kiitoksensa kaikille yhteistyökumppaneille
hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti Peltomäki kiitti MPK:n
strategista kumppania Puolustusvoimia hyvästä yhteistyöstä
kaikilla organisaatiotasoilla.
Uusi puheenjohtaja Mika
Hannula katsoi MPK:n historiaa pitkällä perspektiivillä

alkaen omasta MPK-historiastaan kouluttajana ja hallituksen varapuheenjohtajana.
Hän hämmästeli uskomatonta
MPK:n kehitystä ja kiitti edellestä hallitusta hyvästä työstä.
Hannula korosti jäsenjärjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden ja
muiden yhteistyökumppaneiden merkitystä MPK:n uudistuksen läpiviennissä.

Vasemmassa takarivissä hallituksen jäsenet Mika Tammilehto, Timo
Niiranen, Ismo Nöjd, Jussi Korhonen, Mauri Koskela ja Anne Holmlund sekä eturivissä vasemmalta
puheenjohtaja Mika Hannula, Karoliina Honkanen ja Urpo Karjalainen.

Kolumni: Uhrautumista ja uhriutumista

M

aaliskuun puolivälin jälkeisenä
viikonloppuna pandemiakeskustelu sai uusia kierroksia,
kun hallitus ennakoi, että liikkumisrajoituksia ollaan harkittu
ja valmisteltu kiristettäviksi.

sakkorangaistuksia. Ranskassa karanteenimääräysten rikkomisesta on määrätty keskiviikosta
alkaen 135–375 euron sakkoja. Niillä ei ole ollut
toivottua tehoa. Ja lienee jokaisen lähipiirissä
niitä itsepäisiä ja hyväkuntoisia yli 70-vuotiaita,
jotka eivät ole ottaneet korviinsa viranomaisten
suositusta vapaaehtoisesta kotiarestista.

Viimeistään sen jälkeen, kun uutisissa alettiin
puhua Uudenmaan tai ainakin pääkaupunkiseudun eristämisestä muusta valtakunnasta, piti
avata varustekaappi ja tarkistaa, kaipaako uskollinen M-05 harjausta.

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset voidaan pitää
voimassa pisimmillään kolme kuukautta kerrallaan. Kieltoja voidaan kuitenkin jatkaa niin
kauan kuin tartuntatautiperusteinen poikkeustila on voimassa.

Rouva kysyi, lähtisitkö, jos määräys tulisi ja
vastaus oli myöntävä.

Miten sitten maakuntajoukoissa tai vapaaehtoisessa reservissä voitaisiin varmistaa hommin
lähtevien turvallisuus ja terveys? Tuskin mitenkään sen paremmin, kuin hoitohenkilökunnan
tai pienten lasten opettajienkaan kohdalla.

Etätyöläisen on helppoa lähteä, läppäri ja
modeemi mukaan ja valtakunnan vakautta
varjelemaan. Kun samassa taloudessa ei asu
huollettavia, kotioven sulkeminen takana olisi
verrattoman paljon helpompaa myös kuin monelle muulle, joilla arkeen kuuluu enemmänkin
ruokittavia kuin kaksi täysi-ikäistä.
Lähipiirissä on aika paljon sosiaali-, hoito- ja
opetusalalla työskenteleviä. Heidän reaktionsa ja tunnetilansa ovat varsin kirjavia. Esiintyy
paljon yli velvollisuuden menevää uhrautumista, mutta myös vailla velvollisuuudentunnetta
olevaa uhriutumista.

Voisi kuvitella, että esimerkiksi säteilymittausjoukkueen asuilla valvontaa suorittavat turvattaisiin virukselle altistumiselta. ( Kuva: STUK)

Eri ammateissa on omat haasteensa, tällä haavaa kovilla ovat hoitotyön tekijät, pienten lasten
opettajat, liikennevälineiden kuljettajat ja kaupan kassahenkilökunta, jotka eivät asiakkaitaan
voi valita, vaan palvella tulee kaikkia niitä, jotka vielä saavat tai joutuvat ulkona liikkumaan ja
asioitaan hoitamaan.

Liikkumisen rajoittaminen olisi jo rankka toimenpide, mutta keskisessä Euroopassa ollaan
otettu jo käyttöön jopa ulkonaliikkumiskielto,
joka tarkoittaa sitä, että ilman pätevää syytä ei
saa poistua asunnostaan. Kotiarestiin siirtymiseen ei kuitenkaan voida mennä kovin kevein
edellytyksin.

Puolustusvoimat hoiti tiedotustaan reservin palvelukseen kutsumisen suhteen melko luokattomasti. Perjantaina pohdittiin reservin kutsumista kansan turvallisuustalkoisiin, sunnuntaina ja
maanantaina asia dementoitiin. Kertauskutsja
kuitenkin lähetellään.
Mutta on selvää, että kun valtakuntaa aletaan
sisäisesti rajata ja hommaa pitäisi jotenkin valvoakin, eivät poliisin voimavarat ja henkilöresurssit yksinkertaisesti riitä. Luontaisin vaihtoehto olisi koulutettu reservi, joka on tottunut
liikkumaan ja toimimaan ulkosalla, osaa toimia
joukkona, hallitsee esimerkiksi ajoneuvo- ja
henkilötarkastukset sun muut tilanteet, joita
kiristyvässä Suomi-lintukodossa saattaa olla
edessä.
Asiaa ollaan pohdittu myös Arkadianmäellä.
Suomen Uutisissa antamassaan haastattelussa
Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps.) kertoo, ettei valiokunta ole toistaiseksi pohtinut asiaa reservin
käyttöönotosta.
– On päivän selvää, etteivät poliisin resurssit riitä kaikkeen valvontaan, jos ulkoliikkumiskielto
astuu voimaan.
Nyt on uumoiltu, että mahdollisesti Helsinki ja
Uusimaa suljettaisiin ensimmäisinä viruksen le-

viämisen estämiseksi.
– Jos näin tehdään, niin jo näiden alueiden valvonnassa tulee poliisille ongelmia puhumattakaan siitä, jos kielto leviäisi muuallekin.
Ronkaisen oma näkemys onkin, että jossakin
vaiheessa joudutaan pyytämään apua puolustusvoimilta.
Reserviläisiä tai maakuntajoukkojen vapaaehtoisia ollaan käytetty aiemminkin poikkeusoloissa. Aikanaan Nokian vesikriisissä reserviläiset hoitelivat veden jakelua, kun koko kunnan
alueella juomavesi muuttui juomakelvottomaksi ja aiheutti vatsatautia ja muuta kiusaa laajalti.
Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että
rinkka perustarpeineen selkään, maastopuku
päälle ja hyvää tekemään. Lainsäädäntömme
kaipaisi tilapäistä ohjausta, jotta puolustusvoimat tai reservi voitaisiin kutsua apuun.
Ronkainen olettaa, että valmiuslaista pitää aktivoida uusi pykälä 118, jos hallitus aikoo tehdä
rajoittamistoimia liikkumiseen.
Toisin kuin maaliskuun puolivälissä aktivoitu
lääkkeiden hamstraamisen kieltävä ”apteekkipykälä”, liikkumisen rajaava pykälä olisi vaikutuksiltaan laaja.
Se antaisi luvan poikkeusoloissa ”...tilapäisesti,
enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se
on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä
uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.”
Liikkumisvapaus on taattu perustuslain yhdeksännellä pykälällä. Muutoksella olisi liitynnäisvaikutuksia myös joihinkin muihin pe-

rusoikeuksiin, kuten perustuslain 13. pykälän
kokoontumisvapauteen.

Jos eduskunta hyväksyy asetuksen, on hallituksella käytettävissään hyvin laajat toimivaltuudet. Toimet mitoitetaan kuitenkin tarkasti tilanteen mukaan.
Hallitus laatisi käyttöönottoasetuksen pohjalta
soveltamisasetuksen, jonka tulee täyttää ihmisoikeusvelvoitteet sekä sisältää vain välttämättömiä työkaluja. Säännösten pitää olla kirjattu
niin tarkasti ja täsmällisesti, että ihmiset voivat
noudattaa niitä. Etätöihin siirtymisen jälkeen
kaikki elinkeinoelämän alat eivät ottaneet neuvoja onkeensa; esimerkiksi pohjois-Suomen
rinnekeskuksissa ja etelän ravintoloissa meno
jatkui liki samanlaisena kuin aikaisemminkin.
Liikkumiskielto ei voisi kieltää kansalaisilta
välttämättömiä arkitoimia, kuten asiointia elintarvikemyymälöissä ja apteekeissa. Sen sijaan
soveltamisasetuksessa voitaisiin antaa määräyksiä kauppiaille asiakasmäärien suhteen.
Liikkumiskiellon valvonnasta vastaisi poliisi.
Italiassa ja Espanjassa armeija on jo hälytetty
valvomaan liikkumisrajoitusten noudattamista,
mutta Suomen valmiuslaki ei tällaista mahdollista. Puolustusvoimien toimivaltuuksien lisääminen vaatisi myös muita lainsäädännöllisiä
muutoksia.
Suomessa voitaisiin antaa lain rikkomisesta

Viime vuonna alkanut säteilynmittausjoukkueen koulutuksessa käyttämä suojapukuvarustus
näytti melko kaiken kattavalta, mutta miten reserviläiset voisivat estää, ettei taudin tartuttajia
sattuisi valvontaa suorittavaan joukkoon mukaan? Lähtökohtainen terveystarkastus ja korostettu hygieenisyyden valmistelu ja valvonta
myös kenttäolosuhteissa edesauttaisivat porukan oman terveyden varmista. Täysin riskitöntä
se ei kuitenkaan ole, mutta ei se voi koskaan
ollakaan.
Sen jälkeen, kun suurin osa kouluista pantiin
kiinni, pihalla leikkivien lasten määrä on kasvanut. Omalla asuinalueellani katselin jopa tusinaa
yhdessä leikkivää lasta. Jos ei siinä porukassa
tartunta etene, niin ei sitten missään. Epidemian
huippu on vasta edessä, ja toivoa sopii, että nyt
tehdyillä toimilla saadaan aikaa panna terveydenhuolto kuntoon taudin huippuaaltoa varten.
Sekään ei ole mahdotonta, että tässä joudutaan
kohta joukkojenhallinta- ja valvontatoimiin.
Viimeisintä tietoa on se, että kotimaakuntamme
Uusimaa eristetään muusta valtakunnasta, ja
poliisin avuksi tullaan valvontaa tehostamaan
satojen varusmiesten joukko.
Saattaa olla, että etätöitä tekevillä tai lomautetuilla reserviläisillä olisi parempaa aikaa lähteä
suorittamaan valvontaa, ja kokemustakin puomiväijyistä enemmän.
En usko, että kukaan välttämättä hinkuisi mukaan tarkastuksia ja valvontaa tekevään porukkaan, mutta harva meistä ilkeäisi väistää
vastuutaan, jos sellainen tilanne tulisi eteen ja
lappu kotiin. Kun katselen kauppareissuilla
markettien hentoisia kassatyttöjä, jotka suorittavat asiakaspalvelua puolen metrin päästä kassalla asioivista asiakkaista tunnista ja päivästä
toiseen, en vain kehtaisi jättää omaa osuuttani
suorittamasta tilanteessa, jossa meidän yhteisen
Suomen hyvinvointi, terveyentila ja tulevaisuus
punnitaan.
Antti Kauranne
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Kohti perinneaikaa
Jo yli 100-vuotias itsenäinen isänmaa on
sotiemme 1939-1945
veteraanisukupolven
perintö jälkipolville.
Valtakunnalliset
veteraanijärjestöt (4) perustivat tämän
perinnön vaalimiseksi Tammenlehvän Perinneliitto ry:n
24.4.2003. Liiton jäseninä on
tällä hetkellä 22 veteraani-,
maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöä. Perinneliiton toimeksiantona Suomen
Sotaveteraaniliito,
(SVL),
käynnisti perinneyhdistysten
muodostamisen nimeämällä
sotaveteraanipiireihin (20) perinneyhteyshenkilöt jo vuonna
2011.
Tavoitteena on perustaa Uudenmaan
Sotaveteraanipiirin alueelle vielä avoimella
aikataululla
rekisteröitävät
perinneyhdistykset Itä-, Keski-, Länsi- ja Pohjois-Uudellemaalle. Itä- Uudenmaan
perinneyhdistyksen alue käsittää
reserviläispiiriemme
osalta Myrskylän, Loviisan
ja Porvoon, mutta Askolassa,
Lapinjärvellä ja Pukkilassa ei
reserviyhdistyksiä ole.
Keski-Uusimaa kattaa perinteisen VETRES-alueen, jota
Sotaveteraaniliiton toiveesta
laajennettiin jo viime vuonna
perinneaikaa ajatellen Mäntsälään ja Pornaisiin. VETRES
Keski-Uusimaa on 40 sidosryhmän muodostama rekisteröimätön yhteistoimintaorganisaatio, joka perustettiin
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueelle 8.12.1999.
Mäntsälän seudun sotiemme
veteraanien perinneyhdistys
ry on rekisteröity jo 6.10.2006.
Perinneyhdistykseen kuuluu
Mäntsälän reserviupseeriker-

ho ry, Mäntsälän Reserviläiset
ry ja Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ry sekä kolme
henkilöjäsentä.
Pornaisissa
toimii vain sotaveteraaniyhdistys. Vielä 1990-luvulla
siellä toimi myös Pornaisten
Reservin Aliupseerit ry. Olisikohan Pornaisissa, kasvavassa
kunnassa, edellytyksiä uuden
reserviyhdistyksen perustamiselle?
Länsi-Uusimaan perinneyhdistyksen alue käsittää Lohjan, Karkkilan ja Vihdin.
Ratkaisua vailla on kysymys
Södra Krigsveterans Distrikt
rf:n toimialueesta rannikkoseudulla
Kirkkonummelta
Hankoon, tuleeko tuo kaksikielisen alue vielä osaksi
Länsi-Uudenmaan perinneyhdistystä? Pohjois-Uusimaan
perinneyhdistys käsittää reservipiiriemme kunnista Hyvinkään ja Nurmijärven sekä
Etelä-Hämeestä Hausjärven,
Lopen ja Riihimäen.

Säännöistä
Patentti- ja rekisterihallitus
(PRH) on hyväksynyt perustettaville perinneyhdistyksille
SVL:n mallisäännöt 9.4.2019.
Tammenlehvän Perinneliitto
(TaPe) on uusimassa sääntönsä perinneaikaa ajatellen.
Sääntöjen versio 18.12.2019
oli TaPen hallituksessa esillä
28. helmikuuta ja seuraavan
kerran kesällä 2020. Tavoitteena on saada säännöt PRH:lle hyväksyttäviksi mahdollisimman pian.
Perustettavilla
sotiemme
1939-1945 perintöä vaalivilla
perinneyhdistyksillä on siten
kohta kaksi vaihtoehtoa säännöilleen valittavaksi, liittyvätkö SVL:n vai TaPen alaisuuteen.

Suunnitelma VETRES-alueen kenttäorganisaatioksi. Jarmo Ahonen

Sotainvalidien Veljesliitto ry
Valtakunnan
vanhin,
18.8.1940 perustettu veteraaniliitto on etujoukko kohti perinneaikaa kuljettaessa.
Elokuun 18. päivä on sotainvalidien perinnepäivä, jolloin
mm. Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri vietti
75-vuotisjuhlansa Tuusulassa
viime vuonna.
Sotainvalidien Perinnejärjestö ry on perustettu jo vuonna
1995. Järjestöön kuuluu 18
alueyhdistystä. Reservipiiriemme alueella toimii vuonna
2012 rekisteröity Sotainvalidien Uudenmaan perinneyhdistys – Krigsinvalidernas
Traditionsförening i Nyland
ry, jossa on noin 250 jäsentä.
Lohjan Sotainvalidien Perinne ry on aloittanut toiminnan
jo vuonna 1970 erinimisenä.
Vuosikymmenten
toiminta
olisi erillisartikkelin arvoinen!
TEKSTI JA KUVA
VEIKKO KARHUMÄKI
Mäntsälän sankarivainajien muistomerkille laskettiin seppele kirkkoherra Mikko Seppälän johdolla
13.3. klo 11. Kunniavartiossa vänr
Seppo Pesonen (vas.) ja maj Jarmo Sulopuisto. Seppele laskettiin
myös Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Kirkossa pidettiin seppeleenlaskujen jälkeen
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, johon osallistui runsaat
sata mäntsäläläistä.
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Vierailu Sakon tehdasalueelle
Sako eli Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö perustettiin Helsingissä
1. huhtikuuta vuonna
1921. Nykyisin Sako
Oy toimii laajennetuissa ja modernein
konein varustetussa
tehtaassa
samalla
paikalla
Riihimäellä, jonne muutettiin
vuonna 1927.

Hyvinkään Reserviläiset järjesti perjantaina 7.2.2020 vierailun Riihimäelle SAKO:n
tehdasalueelle. Vierailulle rajattu osallistujamäärä 14 henkilöä täyttyi varsin nopeasti.
Edellisen kerran yrityksessä
oli vierailtu hyvinkääläisten toimesta 10 vuotta sitten,
vuonna 2010 yhdessä Hyvinkään reservinupseereiden
kanssa.
Yritys- ja tuote- esittelyn jälkeen tutustuimme vuonna
2018 kunnostettuun vanhaan
tehtaaseen koottuun museoon
sekä kiväärituotantoon nykyisessä tehtaassa. Tehdasmuseossa on esillä Sakon, VKTn ja
Tikkakosken tuotantoa useilta
vuosilta, kuten prototyyppejä
ja yksittäiskappaleita kuten
L-34 Sampo pikakivääri ja
VKTn 9x40mm Lilja-konepistooli.
TEKSTI JA KUVAT:
MIKA VIRTA

Aimo Lahden suunnittelema M/34 Sampo pikakivääri,
ainoa laatuaan. Valtion Kivääritehtaalla valmistettu
ase on kaasutoiminen, 7,62x53R kaliberinen ja käyttää
L-S pikakiväärin lipasta joka olisi kiinnittynyt laatikon
päälle Bren- pikakiväärin tapaan. M/26 Lahti-Saloranta
pikakivääri oli kuitenkin jo tuotannossa ja Puolustusvoimat tunnetusti halusivat rekyylitoimisen aseen,
joten Sammon kehitystä ei jatkettu.

Hyvinkään Reserviläisten vierailuryhmä tehdasmuseossa.

Analytiikkaan erikoistunut yritys tutki Reserviläisliiton jäsentyytyväisyyttä
Reserviläisliitto tilasi
ulkopuoliselta asiantuntijalta analyysin
tammikuussa tehdyn
jäsenkyselyn tuloksista, jota käytetään
liiton uuden strategian laatimisen tukena.
Jäsenet ovat yllättävänkin tyytyväisiä
liiton tapahtumiin ja
toimintaan.

Reserviläisliitto toteutti jäsenkyselyn 16.–24.1.2020 sähköisellä kyselylomakkeella.
Kutsu jäsenkyselyyn lähetettiin kaikille 24 993 jäsenelle,
joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa. Kyselyyn vastasi
2079 jäsentä.
Reserviläisliitto tilasi analytiikkaan
erikoistuneelta

Innolinkiltä ns. painotetun
analyysin jäsentutkimuksen
tuloksista.

Innolink yhdisti vastausaineistoon Maanpuolustusrekisterin kaikki jäsentiedot, jonka
pohjalta saatiin selville Reserviläisliiton koko jäsenistön
näkemykset ikäryhmittäin ja
asuinalueen mukaan. Naisten
osalta painotettua analyysiä ei
tehty naisvastaajien vähäisen
lukumäärän johdosta.
Reserviläisliiton jäsenistö on
painotetun analyysin mukaan
hyvin aktiivista.
– Reserviläisliiton jäsenet ovat
tyytyväisiä ja osallistuvat liiton toimintaan ja tapahtumiin
aktiivisesti. Vain 20 % jäsenistä ei osallistu tapahtumiin ja
heistäkin neljännes siksi, että
haluaa jäsenyydellään vain tukea maanpuolustusta, tiivistää
Innolinkin analytiikkajohtaja

Matti Paavonen.

Tuloksia tarkasteltiin ristiintaulukoituna taustamuuttujien,
kuten iän, sukupuolen, asuinalueen, jäsenyyden keston
ja reserviläisyyden mukaan.
Lisäksi tarkasteltiin vastausten
korrelaatioita jäsenten merkittävimmäksi nostaman maanpuolustustahdon
näkökulmasta. Vertailua tehtiin myös
jäsenten odotusten ja kokeman
tyytyväisyyden välillä.
– Jäsenet ovat tyytyväisiä liiton järjestämään toimintaan
ja ennen kaikkea tyytyväisyys
on toiminnoittain korkeampaa
kuin jäsenten asettamat odotukset. Ainoastaan ammuntatoiminnassa suoriutuminen on
matalampaa kuin sen merkitys jäsenille. Ammunnankin
osalta liiton suoriutuminen
on jäsenten mielestä selkeästi
hyvän onnistumisen puolella,
mutta aiheen merkitys on jäse-

nille hyvin korkea, Paavonen
kommentoi.

– Tapahtumiakin tärkeämmäksi Reserviläisliiton toiminnassa nousee aatteellinen toiminta
ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen, Paavonen päättää.
Tällä hetkellä Reserviläisliitto valmistelee uutta strategiaa
vuosille 2021–2023 ja jäsenkyselyä sekä siitä laadittua
analyysia käytetään valmisteltavan uuden strategian tukena.
Liiton uusi strategia hyväksytään marraskuussa liittokokouksessa Seinäjoella.
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Muistomerkkilaattoja ja maanpuolustusjuhlia
Keski-Uudellamaalla paljastettiin maanpuolustuksen muistolaattoja Rajamäellä klo 10
ja Hyrylässä klo 13 alkaneessa maanpuolustusjuhlassa Talvisodan syttymisen 80-vuotismuistopäivänä 30. marraskuuta, joiden
toteuttamisen priimusmoottori oli evl evp
Heikki Simola ja suunnittelija Sari Rinne lukuisien sidosryhmien tuella.

Rajamäellä sodanajan ilmatorjuntajoukkojen komentajan poika kenrm res
Rauli Helminen ja Rajamäen ilmatorjuntapatterin tykinjohtajan poika Antti
Lausamo saivat kunniatehtävän paljastaa tykkitornin seinään ilmatorjunnan
muistolaatan. Juhlassa Ilmavalvonnan muistolaatan paljasti Miia-Susanna
Koski Lotta Svärd Säätiöstä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen esitti juhlassa tervehdyksen. Kuva Heikki Simola.

Ev evp Ahti Lappi (vas.) piti juhlapuheen
esikuntarakennuksen edustalla muistolaatan
paljastamisjuhlassa läsnä olleelle yleisölle.

Evl evp Heikki Simola ja graafinen suunnittelija Sari Rinne.

MERKKIPÄIVIÄ
HUHTIKUU
90 vuotta
8.4. Uro Jere, Hyvinkää
80 vuotta
2.4. Fagerström Ulf, Tammisaari
10.4. Montonen Veikko, Nurmijärvi
22.4. Oksa Timo, Lohja
75 vuotta
11.4. Niemenmaa Erkki, Helsinki
19.4. Luokola Matti, Nurmijärvi
21.4. Pohjolainen Olavi, Hyvinkää
24.4. Wikstedt Rolf, Kirkkonummi
70 vuotta
9.4. Isokoski Esko, Kerava
10.4. Mokkila Esa, Kerava
14.4. Kunnas Pekka, Porvoo
19.4. Rantalainen Timo, Mäntsälä
21.4. Tamminen Seppo, Nurmijärvi

22.4. Lotsari Rauno, Kerava
23.4. Lagerström Hannu,
Järvenpää
23.4. Ojanne Asko, Vihti
25.4. Huhtanen Markku, Vihti
60 vuotta
5.4. Liljestrand Tom, Liljendal
10.4. Konkari Petri, Turku
20.4. Ranta-aho Markku,
Tuusula
25.4. Junninen Seppo, Espoo
50 vuotta
1.4. Ranta Jann, Tuusula
8.4. Owsley Mari, Mäntsälä
10.4. Tammio Esa, Espoo
18.4. Hemminki Jarkko, Hyvinkää
20.4. Hellman Peter, Espoo
22.4. Haaja Marko, Kirkkonummi
26.4. Adlercreutz Anders, Kirkkonummi
28.4. Felt Eki, Nurmijärvi
TOUKOKUU
90 vuotta
18.5. Virtanen Erkki, Lohja

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti sai nimensä 27.11.1956. Rykmentti siirtyi Santahaminasta Hyrylään elokuussa 1957 ja vuotta myöhemmin
myös Lahdessa sijainnut ilmatorjuntapatteristo. HELITR lakkautettiin 31.12.2006 ja perustettiin uudelleen PSPR:n yhteyteen Parolaan
1.1.2007. Hyrylässä sijainneen rykmentin muistolaatan paljastivat entisen esikuntarakennuksen seinään rykmentin nykyinen komentaja evl
Mano-Mikael Nokelainen (oik.) ja ev evp Hannu Pohjanpalo, rykmentin komentaja 1977-1981.
18.5. Virkkunen Ukko, Kerava
80 vuotta
8.5. Rauhakoski Olli, Hyvinkää
8.5. Talliniemi Jalo, Nurmijärvi
14.5. Railo Pentti, Lohja
20.5. Klefström Pentti, Lohja
22.5. Kaartinen Kauko, Lohja
75 vuotta
3.5. Haapoja Hannu, Espoo
11.5. Kaartama Jorma, Nurmijärvi
14.5. Karvinen Eero, Nurmijärvi
21.5. Mäkipää Voitto, Kirkkonummi
22.5. Ihalainen Teuvo, Vantaa
25.5. Autti Matti, Nurmijärvi
70 vuotta
5.5. Granström Bjarne, Tammisaari
9.5. Rautiola Mauri, Porvoo
12.5. Vikström Markku, Mäntsälä
15.5. Juslen Jari, Lohja
16.5. Hiltunen Pentti, Lohja
22.5. Helenius Markku, Mäntsälä
24.5. Rautanen Pauli, Järvenpää

60 vuotta
2.5. Munter Hannu, Nurmijärvi
27.5. Hyvämäki Hannu, Nurmijärvi
50 vuotta
4.5. Mustonen Paulus, Mäntsälä
8.5. Valonen Kari, Järvenpää
9.5. Holm Carl, Vantaa
12.5. Hormila Rami, Espoo
13.5. Tallroth-Kämppi Maria,
Tammisaari
13.5. Pesonen Janne, Hyvinkää
15.5. Kangas Kari, Järvenpää
19.5. Toivola Juha, Hyvinkää
21.5. Tillander Petri, Kerava
27.5. Mäkinen Kimmo, Järvenpää
28.5. Lehtimäki Pekka, Helsinki
KESÄKUU
85 vuotta
1.6. Myllyniemi Pekka, Lohja
16.6. Hansson Johan, Porvoo
80 vuotta
15.6. Mure Jaakko, Kerava
30.6. Leivo Matti, Porvoo

75 vuotta
2.6. Kauppinen Jouko, Järvenpää
2.6. Lehtinen Kari, Nurmijärvi
11.6. Isonen Taisto, Tuusula
25.6. Aittakorpi Kalevi, Nurmijärvi
28.6. Lallinaho Seppo, Lohja
30.6. Lehmusvaara Pentti,
Nurmijärvi

9.6. Alhava Otto, Orivesi
11.6. Ranta Harri, Loviisa
12.6. Jäntti Juha, Loviisa
15.6. Sihvola Jukka, Pornainen
18.6. Taupila Janne, Hyvinkää
20.6. Kuortti Jean, Tuusula
24.6. Westerlund Kaj, Porvoo
25.6. Tolonen Jyrki, Tuusula
27.6. Karivalo Perttu, Hyvinkää
29.6. Toppi Tomi, Kirkkonummi

70 vuotta
1.6. Ripatti Arto, Mikkeli
3.6. Veikkola Hannu, Lohja
25.6. Pyy Markku, Järvenpää

OLTERMANNI
ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n
jäsenrekisterit.

60 vuotta
10.6. Haapala Kari, Järvenpää
16.6. Fröberg Pirjo, Kirkkonummi
17.6. Nätkynmäki Arto, Tuusula
19.6. Nesteoja Ari, Kirkkonummi
22.6. Backlund stefan, Porvoo
26.6. Tikkala Keijo, Järvenpää
27.6. Lindberg Jukka, Hämeenlinna
27.6. Kilpelä Matti, Nurmijärvi

Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa aineistopäivää.

50 vuotta
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Talvisodan päättymisestä 80 vuotta
Suomi säilytti itsenäisyytensä yksitoista
viikkoa
kestäneessä talvisodassa. Siitä kiitos
kuuluu sotiemme aikaiselle taipumattomalle sukupolvelle,
silloisista nuorimmista
vanhimpiin
kotiseuduilla ja sotilaille rintamilla.

Jo edesmennyt Inkerin kirkon piispa Leino Hassinen
on maininnut, että hän ei
tuntenut ”maailman historiassa verisempää paperia”
kuin oli Molotovin ja Ribbentropin
allekirjoittama
hyökkäämättömyyssopimus
salaisen
lisäpöytäkirjan
kera. Sen seurauksena reilun
viikon kuluttua alkoi toinen
maailmansota Saksan hyökkäyksellä Puolaan 1.9.1939.
Neuvostoliitto sai sopimuksen mukaisesti kolmasosan
Puolan itäosista hyökättyään
sinne 17.9.1939. Baltian
maat menettivät itsenäisyytensä sotimatta. Suomi
joutui syyttään itäisen suurvaltamme hyökkäyksen kohteeksi 30.11.1939.
Talvisodan tappiot olivat
kauheat. Suomi menetti keskimäärin 230 ihmistä jokaisena vuorokautena. Menetyksen suuruuden ymmärtää,
kun ajattelee Konginkankaalla vuonna 2004 sattunutta linja-auton ja rekan
kolaria, jossa menehtyi 23
ihmistä. Talvisodan mittapuulla se merkitsi kymmentä
tuollaista päivittäistä onnettomuutta 105 päivän ajan tai
toisella esimerkillä ilmaisten, Estonian uppoamisella
28.9.1994. Saisimme lukea
lehdistä tuollaisesta onnettomuudesta kahdesti viikossa
yhdentoista viikon ajan.

aalisten menetysten arvoa
lienee mahdotonta laskea:
yksityiset ihmiset, yhtiöt ja
Suomen valtio? Suomi menetti Laatokan Karjalan ja
Karjalankannaksen. Siellä sijaitsi toiseksi suurin kaupunki Viipuri, Vuoksen varrelta
Imatran jälkeen toiseksi suurin vuonna 1937 valmistunut
Rouhialan vesivoimalaitos,
noin 450 teollisuuslaitosta,
peltopinta-alasta 12 prosenttia ja metsäpinta-alasta vielä
enemmän, kun huomioidaan
Sallan-Kuusamon itäalueen
menetys. Rajansiirron pääsyynä oli Muurmannin
junaradan läheisyys. Lisäksi
menetettiin Jäämeren rannalta
Kalastajasaarennon
luoteisosa, Suomenlahden
itäosan ulkosaaret ja Hankoniemi vuokra- alueeksi 30
vuodeksi.
VETRES Keski-Uusimaa,
8.12.1999 perustettu 40 sidosryhmän rekisteröimätön
yhteistoimintaorganisaatio,
on järjestänyt talvisodan
päättymisen muistotilaisuuden Järvenpään, Keravan ja
Tuusulan seurakuntien tuella vuorovuosin vuodesta
2000 alkaen. Koronavirusepidemian vuoksi jouduttiin
13. maaliskuuta Keravan
seurakuntakeskuksessa pidettäväksi suunniteltu muistotilaisuus valitettavasti peruuttamaan.
TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Suomi joutui syyttään itäisen suurvaltamme hyökkäyksen kohteeksi 30.11.1939. Sota tuli Suomelle yllätyksenä, mutta jo sodan ensimmäisenä päivänä
alettiin panna vastaan lujasti. Kuvassa alas ammutun ja Munkkiniemeen pudonneen venäläisen SB-pommikoneen jäänteet. ( KUVA: SA-KUVA)

Talvisodan rauhassa Suomi
menetti 12 prosenttia maaalueestaan.
Kotiseutunsa
joutui jättämään noin 430
000 suomalaista. Materi-

Lippurivistöä johtaa Bengt Wiberg Lohjan Reserviupseerikerhosta 15 vuoden kokemuksella ja Suomen lippua
kantaa Lohjan Seudun Reservinaliupseerit.(kuva:Mauri Hokajärvi)

Talvisodan päättymisen 80- vuotismuistotilaisuuden suunnittelukokous pidettiin Keravan seurakuntakeskuksessa 29. tammikuuta. Kokoukseen osallistuivat Järvenpään kirkkoherra ja reserviupseerikerhon jäsen sekä
VETRESin Hengellisen tmk:n pj Vesa Koivisto (oik.) Keravan seurakunnan kanttori Janne Kaksonen ja kirkkoherra sekä VETRESin Hengellisen tmK.n jäsen ja tämän kokouksen pj Markus Tirranen, Keravan Karjala Seuran
pj Jaakko Lyytikäinen ja VETRESin hallituksen perinneyhteyshenkilö evl evp Jarmo Ahonen.

Talvisodan päättymisen 80- vuotismuistopäivänä Mäntsälän Reserviläisten ja reserviupseerikerhon jäsenet sekä
muutama muukin sytyttivät 105 kynttilää Mäntsälän sankarihautausmaalla 13.3. klo 18.
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Klaukkalan reserviupseerien talkootyönä
korjaama silta Luhtajoen yli
Klaukkalan reserviupseerien jäsenet korjasivat
talkoilla Luhtajoen sillan.
Silta sijaitsee Klaukkalan
pelloilla vedenpuhdistamon läheisyydessä. Peltotie ei ole julkinen reitti,
mutta monet kävelijät ja
pyöräilijät kulkevat sitä
pitkin liikkumaan lähimetsiin.
Eki Felt sai idean, kun talvella reserviupseerit järjestivät
Tammitulet tapahtuman laavullaan, johon väki saapui
peltotietä pitkin. Sillan kansi
oli lahonnut ja harva kuin vanhassa suojelusenkelitaulussa,
Felt toteaa. Pyysimme luvan
maanomistajalta Ylisjoentilalta Toivomäeltä. He ilahtuivat
tarjouksesta ja totesivat, että
silta kaipaa remonttia, muttei
ole tilanhoidon kannalta keskeinen urakka. Itsekin korjaus
olisi hoitunut, mutta kerhon
tarjous otettiin mieluisana yllätyksenä vastaan.
Klaukkalan reserviupseerien
jäsenet innostuivat talkoista. Ohikulkutien urakoitsija
Kreate Oy lahjoitti työmaalle
laudat. Töitä tehtiin helmi-

kuun viikonloppuina noin 25
talkootyöpäivää. Työt sujuivat, kun mukana oli Heikki
Korpelan ja Sami Palmun kaltaisia ammattilaisia, joilla oli
näkyä ja kykyä rakennustyöhön. Jälleen kerran tuli todistettua, mikä vahvuus on, kun
Klaukkalan reserviupseerien
toiminta on avointa muillekin
kuin reserviupseereille. Yhdet
kerhomme
aktiivisimmista
jäsenistä, kersantit Korpela
ja Palmu olivat avainroolissa
siltaprojektissa. Laudan kantoon kelpasi harrastelijakin.
Muutaman tunnin työskentelyn jälkeen idea avautui amatööreille. Ruuvinväännin ja
vasara alkoivat pysyä kädessä
kokemattomallakin.
Nämä olivat hyvän mielen
talkoot, totesivat Korpela ja
Palmu työn valmistuttua. Nyt
silta palvelee liikkujia. Hauskimpia hetkiä miesten mukaan
talkoissa oli, kun joku sauvakävelijä kysyi, olemmeko
kunnan työmiehiä. Kiitokset
ohikulkijalta olivat vuolaat,
kun hän kuuli siltaa korjattavan vapaaehtoisvoimin. Ei tällaista yhteisöllisyyttä kuvittelisi enää tänä päivänä olevan!
Klaukkalan reserviupseerien
talkootyönä korjaama silta
Luhtajoen yli.

Työtä lähiyhteisön
hyväksi
Monilla on varusmiespalveluksen pohjalta kuva, että
vapaaehtoinen maanpuolustusharrastus on äkseerausta ja
ryynäämistä, Eki Felt toteaa.
Kuva on väärä. Klaukkalan
reserviupseerit mahdollistaa
mm.
ampumaharrastuksen,
mutta yhdistyksellä on laajempaakin yhteiskunnallista
merkitystä. Haluamme palvella omaa lähiyhteisöämme,
mistä siltatalkoot ovat hyvä
esimerkki. Osallistumme veteraanikeräyksen toteuttamiseen
ja moni jäsenemme on mukana Yhteisvastuukeräyksen toteutuksessa. Lisäksi kerhomme laavu on ainakin kahden
koulun, Klapaset-partiolippukunnan ja monien perheiden
käytössä.
Heikki Korpela ja Sami Palmu sillanrakennuksessa

Ammattilainen tekee ja amatöörit katsovat.

Mäntsälän Reserviläiset
järjestää Kenttäammunnan
mestaruuskilpailun

Mäntsälän Reserviläiset
järjestää
Puoliautomaatti-kiväärikilpailun

Aika: 03.06.2020 klo 17:00
Paikka: Hirvihaaran ampumarata
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä

Aika: 13.05.2020 klo 17:00
Paikka: Hirvihaaran ampumarata
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä

Kilpailu on Uudenmaan Reserviläispiirien mestaruuskilpailu

Kilpailu on karsintakilpailu Palvelus-ase SM-kilpailuun

Kilpailun kulku: Ampumaetäisyys 100 m

Kilpailun kulku:
Ampumaetäisyys 100 m
5 koelaukausta, aikaa 5 minuuttia.
Kaksi 10 laukauksen kilpasarjaa (10 ls makuu + 10 ls pysty)
Ampuma-aika 5 minuuttia per sarja.
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.
Taulun tarkastus/paikkaus sarjojen välillä.

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

Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 €
Tiedustelut Tommi Heikkinen:
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com

Tervetuloa:

Mäntsälän Reserviläiset ry

Muut säännöt ja mm asemääräykset:
http://piirit-jayhdistykset.reservilaisliitto.fi/files/4271/Puoliautomaattikivaarisaannot_v101.pdf

Sarjat: Kaikki ampuvat samassa sarjassa.
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva
Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi.

Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 €
Tiedustelut Tommi Heikkinen:
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com

Tervetuloa:

Mäntsälän Reserviläiset ry

Viimeisenä talkoopäivänä mukana oli kerhon jäsen ye-evl.
Jussi Lukkari, joka on aikanaan
kirjoittanut myös oppikirjan sillanrakennuksesta. Ei tämä nyt
pioneeriharjoitukselta
näytä,
Pioneerisäätiön toimitusjohtaja Lukkari totesi. Mutta siltaa
syntyy tarpeeseen ja yhdistyksemme jäsenten yhteisöllisyys
vahvistuu. Rakennustyötä siis
monessa merkityksessä!
TEKSTI: ILKKA MATTILA
KUVAT: EKI FELT
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Soomepoisid - Suomen-pojat
Venäläisten vallattua
Viron ja Siperian kyyditysten jatkuessa,
ryhtyivät yhä useammat sissisotaan vihattua puna- armeijaa
vastaan. Saksalaisten onnistuessa 1942
– 1943 työntämään
venäläiset takaisin
itään, heräsi ajatus
lähettää vapaaehtoisia Suomeen koulutukseen.
Suomen talvisota tunnettiin ja
varsinkin nuoret miehet arvostivat sotilaitamme, joten maaperä oli otollinen. He tahtoivat
oppia lisää ja taistella vapaan
Viron puolesta. Mahtoiko
kukaan Suomeen lähtijöistä
aavistaa, kuinka pitkäksi ja
tuskalliseksi tämän tien kulkeminen useimmille heistä tulisi
muodostumaan?
Keväällä 1943 siirtyi Suomeen
salaisilla laiva‐ ja venematkoilla puolen tuhatta miestä ja
syksyllä, kun yöt pimenivät,
määrä lisääntyi. Tulijat kerättiin keskuksiin, mm. Helsingissä Jollaksen kartanoon,
josta matka jatkui koulutukseen Taavettiin. Kun miehiä
oli tullut riittävästi, aloitettiin
neuvottelut virolaisten omasta
joukko‐osastosta. Saksalaiset
suhtautuivat aluksi varauksellisesti, koska he pitivät
loikkareita
epäluotettavina,
mutta myöntyivät ajatukseen.
Mannerheim, jolla oli keskeinen asema asian ratkaisussa,
antoi 8.2.1944 päiväkäskyn
muodostaa virolaisista oman
joukko‐osaston JR 200.
Sodan aikana taisteli Suomen
armeijassa n. 3500 virolaista
vapaaehtoista, JR 200:n li-

Hangon Länsi satamassa Kuningattarenvuoren takana ollut muistolaatta on palautettu sataman massiivisten louhintatöiden jälkeen lähes
entiselle paikalleen. Huonolla onnella laatta voisi olla nyt jopa syvällä
meren pohjassa.

tunut, mutta muistot säilyvät.
Isänmaalisuus ja taistelutahto
yhdistävät yhä näitä aseveljiä.
Virossa on talvella 2020 elossa vielä 22 miestä, keski‐ikä
n. 95 v. Mutta JR 200 ‐ perinne elää.
Suomen‐poikien Perinneyhdistykset kiittävät Hangon
Satamaa. Viime sodan Suomessa taistelleiden virolaisten vapaaehtoisten, Suomen‐
poikien, heidän omaisten
ja tukijoiden muodostamat
perinneyhdistykset kiittävät
Hangon Satamaa ja Museota
jalkaväkirykmentti JR 200
kotiinpaluusta kertovan muistolaatasta huolehtimisesta.
Sekä Suomessa että Virossa
toimivat yhdistykset toimivat
itsenäisesti, mutta tiiviissä

Virolaisista muodostettiin JR 200, mutta heitä taisteli myös muissa joukko-osastoissa. Sodan aikana eestiläisille annettiin ajanmukaista koulutusta mm kp-miehinä ja raskaan pst-tykin miehistönä. ( KUVAT: SA-kuva)

säksi myös joissakin muissa
joukko‐osastoissa ja merivoimissa. Heistä 174 sai upseerikoulutuksen UK/E (58 – 59)
– kurssilla. Suomessa JR 200
osallistui Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntaan Käkisalmen ja Viipurin suunnalla.
Elokuun alkupuolella 1944
kuitenkin vahvistui mielipide,
että heitä tarvitaan oman maan
puolustamiseen. Suomen ja
Saksan sotilasjohto yhdessä
Viron johdon kanssa päätyivät
siihen, että JR 200 palaa lahden yli. Loppuparaatin jälkeen
Hangossa saksalainen rahti-

alus Wartheland nouti joukon,
joka rantautui 19.8.1944 Paldinskiin. Ympyrä oli sulkeutunut.
Kaikki päättyy aikanaan,
myös sota.
Puna‐armeijan vallattua toistamiseen maan oli virolaisten Suomen‐ poikien kohtalo
kova, nyt heitä kohdeltiin
maanpettureina ja tuomiot
olivat vähintään 10 – 15 vuotta pakkotyötä. Vain harvat palasivat leireiltä Stalinin kuoleman jälkeen ja vielä harvempi
oli näkemässä Viron itsenäistymisen. Nyt elämä on tasaan-

yhteistyössä. Perinteiden vaalimiseksi yhdistykset huolehtivat sekä Suomessa että Virossa olevista muistomerkeistä.
Hangon muistolaatta on yksi
näistä, vapaaehtoisrykmentin
historian kannalta varsin keskeinen.
TEKSTI:
HARRI LUNDELIN, Suomen-poikien perinneyhdistys
ry
KUVA: SALLA LUNDELIN
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Puoli vuosisataa reserviläisurheilutoimintaa

Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12.12.1970 ja sen perustajina olivat Suomen Reserviupseeriliitto ja Reservin Aliupseerien liitto (nykyinen Reserviläisliitto) sekä niiden piirit. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL). Tänä
vuonna RESUL juhlii 50. toimintavuottaan.
Viimeinen vuosikymmen eli 2010-luku oli liitolle hyvän kehityksen vuosikymmen. Reserviläisurheiluliitto pääsi Suomen Olympiakomitean jäseneksi, talous vakiintui ja liitto teki aktiivisesti yhteistyötä mm. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kanssa. Näiden edellä
mainittujen tahojen kanssa käynnistettiin Lisää liikettä -hanke, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman moni reserviläinen ja kansalainen liikkumaan. Nyt keväällä julkaistaan Lisää liikettä
-dokumentti, jossa seurataan 12 reserviläisen kuntoharjoittelua MarsMars-sovellusta hyödyntäen.
Varsinaista Lisää liikettä -päivää vietetään tänä vuonna 13.6.
50. juhlavuoteen kuuluu maakuntiin jalkautuva On The Road -kiertue, missä esitellään Reserviläisurheiluliiton eri toimintamuotoja ammunnasta lähtien aina fyysisen toimintakyvyn arviointeihin.
Kiertue järjestetään jo olemassa olevien tapahtumien yhteyteen. Uudellamaalla On The Road -kiertue rantautuu 6.6. Tuusulaan Kesäyön marssille.
Juhlavuosi huipentuu seminaariin ja pääjuhlaan 12.12.2020 Helsingin Ostrobotnialla. Reserviläisurheiluliitolle tehtiin kymmenen vuotta sitten 40-vuotishistoriikki, mitä on nyt tarkoitus täydentää

10 vuodella saman kirjoittajan Pekka Majurin toimesta. Historiikki julkaistaan joulukuussa pääjuhlan yhteydessä.
Tänä vuonna myös uudistamme sähköisiä palveluitamme. Vanhan sähköisen kuntokortin käyttö päättyy ja sinne ei enää suositella kirjattavan
mitään. Nyt kannattaakin napata haluamansa tiedot ulos vanhasta korttijärjestelmästä. Suosittelemme siirtymistä MarsMars -palveluun. Lisätietoa löytyy sivulta https://marsmars.fi/.
Tästä on tulossa todella monipuolinen reserviläisurheiluvuosi. Meillä on
juhlavuodelle slogan ”Historia tukee tulevaisuutta”. Tervetuloa osallistumaan tuleviin tapahtumiimme ja kilpailuihin!
Risto Tarkiainen
Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja

