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Normaalimpaan ollaan palaamassa

Korona kevät alkaa olemaan loppusuoralla, toi-
vottavasti kesän aikana epidemia helpottaisi ja 
maanpuolustustoiminta pääsisi jatkumaan myös 
lähikoulutuksena täysipainoisesti jo elokuussa. 
Etäkouluttautumista olisi nimittäin hyvä päästä 

testaamaan myös käytännössä.

Kouluttautuminen on ollut mahdollista erilaisilla sähköisillä 
kursseilla ja webbinaareissa pienessä määrin jo aiemmin   mut-
ta nyt suosio on kääntynyt huimaan nousuun ja kurssilaisia etä-
koulutukseen on jonossa asti, tämä on hienoa asia ja sanonta 
”Suomi pysähtyi me emme ” on osoittautunut paikkansapitä-
väksi. Reserviläiset sekä varautumiskoulutuksesta kiinnostu-
neet ovat aktivoituneet toden teolla ja toivoa sopii että kehitys 
jatkuu edelleen, tahdonkin kiittää kaikkia etäkurssien järjestäjiä 
mm. Mpk erinomaisesta työstä kurssien kehittämisessä ja tuo-
misessa lähemmäksi jokaista ihmistä, uskon että kurssit tavoit-
tavat paljon uusia henkilöitä jotka ovat halukkaita kehittämään 
ja kouluttamaan itseään uudenlaisten poikkeustilojen varalta 
sekä luovat uutta vahvuutta osaamisessa ja valmiudessa toimia 
arjen turvana.

Turpo-tietäjä kilpailun järjestelyt etenevät pienistä viivästyksis-
tä huolimatta hyvin, nyt olisi Uudenmaan piirissäkin suotavaa 
saada toimikunta kasaan ja varsinainen Turpo- päällikkö valit-
tua, jos yhdistyksessänne on henkilö  jota tehtävä kiinnostaa 
niin ottakaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi, toimimme yhdes-
sä Upseeripiirin kanssa. Turpo– kilpailu on erinomainen väylä 
tutustua nuoriin ja viedä maanpuolustusta ja Turpo tietämystä 
uusille tuleville toimijoille tulevaisuuden toimintakentässä.

Uudenmaan reserviläispiirissä suunnitelmat ovat kääntyneet 
myös syksyn toimintaan, valmistelemme maanpuolustusjuh-
laa Karkkilassa josta näkemieni suunnitelmien valossa näyttää 

tulevan hieno ja näyttävä juhla. 
Paikalliset maanpuolustusyhdis-
tykset sidosryhmät sekä puolus-
tusvoimat ovat tehneet hienoa 
työtä tapahtuman onnistumiseksi. 
Kannattaa laittaa kalenteriin ky-
seinen lauantai 3.10.2020 Maan-
puolustuspäivän tapahtumat tuol-
loin Karkkilassa.

Hyvää kesää kaikille

Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja

Mats Fagerström

Alkaessani kirjoittaa tätä puheenjohtajan palstaa 
kävin mielessäni läpi Covid-19 -viruksen 
aiheuttamia toimenpiteitä ja siitä johtuneita 
tapahtumia. Paljon on virus tehnyt muutoksia 
yhteiskuntaamme viimeisten kuukausien aikana. 

Virus on myös vaikuttanut maanpuolustuksen eri toimintoihin: 
kertausharjoituksia on peruttu, kurssitoimintaa on karsittu 
kovalla kädellä eri maanpuolustusjärjestöissä ja viimeisimpänä 
on nähty uutisia siitä, että uusien hävittäjien hankinta voi myös 
myöhästyä viruksen takia. Näin muutaman esimerkkitapauksen 
mainitakseni.

Olen keskustellut monen maanpuolustustoimijan kanssa 
(niin Puolustusvoimien henkilöstön kuin vapaaehtoisten 
maanpuolustusta harrastavien kanssa) ja viesti on ollut sama 
joka suunnasta: vaikka tekemistä on riittänyt, on tämä tauko 
tietyistä toiminnoista myös tehnyt hyvää jaksamiselle. Perheen 
kanssa on ennättänyt tekemään enemmän, talo on ennätetty 
siivota ensimmäistä kertaa moneen vuoteen… esimerkkejä voisi 
luetella tähän vaikka kuinka monta.

Joillakin virus on myös aiheuttanut työmäärän kasvua sen 
vaikutusten osuessa toimintoihin. Toivotan kaikille näiden 
tehtävien kanssa painiville jaksamista ja uskoa siihen, että tilanne 
tulee helpottamaan lähitulevaisuudessa. Varsinkin maamme 
lääkintä- ja terveyspuolen toimijoille toivotan jaksamista näinä 
työntäyteisinä aikoina.

Lähitulevaisuus näyttää hieman paremmalta. Valtion taholta 
on kuulunut uutisia rajoitusten keventämisestä. Tämä kehitys 
näin jatkuessaan tarkoittaisi myös sitä, että monelle niin tärkeät 
toiminnot (mm. kertausharjoitukset) Puolustusvoimien kanssa 
lähtisivät taas normaalisti käyntiin. Uskon että kaikki tätä lukevat 
yhtyvät kanssani siihen toivomukseen, että näin todellakin tulee 
lähiaikoina käymään. Ollaan jatkossakin kuitenkin varovaisia 
itse kukin: juuri tätä palstaa kirjoittaessani TV-uutisissa sanottiin, 
että virus saattaisi tehdä toisen tulemisen syksyllä. Toivotaan, 
että näin ei käy. Pysytään valppaina ja mikä tärkeintä, terveinä.

Uudenmaan reserviupseeripiiri siirtyy näiden aikojen johdosta 

myös askeleen kohti tulevaisuutta: 
Piirien uuden toiminnanjohtajan 
Riston astuttua palvelukseen myös 
piirien tietotekniikkaa päivitettiin. 
Piirit hankkivat mm. kaiutinpuhelimen, 
joten jatkossa fyysinen läsnäolo 
eri kokouksissa ei ole enää 
välttämätöntä. Reserviupseeripiirin 
tuleva piirihallituksen kokous tullaan 
pitämään kokonaan etäkokouksena 
ja viruksen takia siirtynyt 
kevätkokous kesäkuun alussa ns. 
hybridikokouksena (osa paikanpäällä 
ja osa etänä), jonkalaisina tulevat 
kokoukset voidaan myös pitää. 
1.6. tosin poistuu 10 henkilön kokoontumisrajoitus, joten 
kevätkokoukseen voi tulla fyysisesti paikalle niin halutessaan.

Haluan lopuksi toivottaa sinulle tätä palstaa lukevalle ja muille 
molempien piirien jäsenille mitä parhainta kesää! Toivottavasti 
viimeistään edessä oleva lomakausi tuo helpotuksen kiireiden 
keskelle. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta, ja 
harrastetaan aktiivisesti maanpuolustusta kuten aina.

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja

Tatu Häkkinen

Mikä mahtaa sitten 
olla tämä uusi nor-
maali jonka suun-
taan ollaan etene-
mässä. Miten paljon 

ja miten pitkään joudumme epävar-
massa ajassa elämään, palaammeko 
koskaan samaan normaaliin kuin oli 
ennen koronavirusta? Koronaviruk-
sen leviäminen on saatu Suomessa 
hyvin kuriin ja palaamista normaa-
limpaan elämään ollaan käynniste-
lemässä. Varoituksia taudin uudesta 
aallosta ja sen mahdollisesta ajankohdasta on esillä me-
dioissa lähes päivittäin. Vielä ei kuitenkaan rajuja uusia 
aaltoja ole ollut havaittavissa maissa, joissa tauti ensimmäisenä 
havaittiin. Uusi sairaus, eikä kokemuksia asiasta ole, aika näyt-
tää miten jatkossa tulee käymään. Henkilösuojainten, nenä- 
suumaskien, pakolliseen käyttöön eri paikoissa ei Suomessa 
ole siirrytty, vaikka monissa maissa esimerkiksi julkisessa lii-
kenteessä niiden käyttö on pakollista. Suomessa kaiketi rajoi-
tukset ja suositukset ovat olleet oikea- aikaisia ja oikeita taudin 
leviämisen estämiseksi ja ihmiset ovat toimineet varovaisuutta 
noudattaen. Toivotaan, että rajoitusten purku sujuu yhtä hyvin 
ja suosituksia tullaan noudattamaan jatkossakin.

Etätöihin siirtyminen on helpottanut henkilöiden tavoittamista, 
asiat hoituvat nyt jopa toivottua nopeammin. Kummaksuttaa 
vaan mitä merkillisen tärkeitä asioita henkilöillä normaalitilan-
teessa on niin paljon että tavoittaminen voi joskus osoittautua 
lähes mahdottomaksi. Normaalitilanteeseen palattaneen jossain 
vaiheessa, toivottavasti työn teon tapa on opittu tehokkaam-
maksi pitkän etätyön aikana. Kokouskäytännöt ainakin ovat te-
hostuneet ja toivotaan niiden sellaisena pysyvänkin. Yhdistyk-
sille nyt harjoitellut etäkokoukset tarjoavat hyvän mahdollisuu-
den tulevaisuudessa järjestää kokouksiin myös etäosallistumis-
mahdollisuuden. Mahdollisesti useampia jäseniä saadaan seu-
raamaan yhdistyksen toimintaa esimerkiksi vuosikokouksien 
etäseurannan kautta. Turhan matkustamisen kannalta kannattaa 
miettiä etäkokousten yleisempääkin käyttöönottoa. Yhdistysta-
solla matkat ovat pääosin kohtuullisia, mutta seuraavilla tasoil-
la kovinkin pitkiä ja aikaa vieviä. Toki silloin tällöin on hyvä 
istua saman pöydän ääreen ja kasvotusten käsitellä asioita.

Ampumatoiminta on jo saatu käyntiin, ulkona ja turvaväleillä 
saadaan harrastusta jatkettua turvallisesti. Kesäkuun alussa ta-
pahtuu suuria rajoitusten purkuja, jolloin nähdään miten asiat 
alkavat etenemään taudin leviämisen suhteen. Nyt on jo huo-
mattu, että rajoitusten asettaminen käy helpommin kuin niiden 
purkaminen. Kilpailutoiminta on myös tarkoitus käynnistää 
kesäkuun alkupuolella juurikin ampumisen osalta. Toivotaan 
että väkeä saadaan sopivasti kisoihin osallistumaan, jolloin nii-
den turvallinen läpivieminen onnistuu helpommin ja että kaik-
ki halukkaat pääsevät osallistumaan. Toki eräjaoilla saadaan 
paljonkin osallistujia kisoihin mukaan. Muutenkin elokuulle 
ja syyskuun alkuun näyttää tapahtumia ilmestyvän, hyvä niin, 
yhteinen tekeminen on saatava taas käyntiin.

Syksyn toimintaa on nyt ollut hyvin aikaa suunnitella ja rajoi-
tusten purkaminen antaa hyvät mahdollisuudet toiminnan läpi-
viemiseksi. Mahdollistahan on, että taudin leviämisen vuoksi 
uusia rajoituksia voi vielä tulla uudelleen täytäntöön. Taloudel-
lisesti maailmalla on suuria ongelmia monilla mailla ja kaikilla 
lainamäärät ovat kasvaneet todella mittaviksi. Tukipaketteja 
monille eri toimialoille on tehty ja varmasti moni jää ilman-
kin. Näinhän se menee, että rahaa saa lainaamalla. Voi olla, että 
karuja aikoja ihmisten talouksiin on lähivuosina tulossa, van-
haan normaalin palaaminen voi kestää pitkäänkin. Toivotaan 
ettei näin käy. Reserviläistoiminnassa talousasiat ovat pysyneet 
kunnossa, kulujahan ei ole nyt juurikaan ole ollut, toiminnan 
ollessa tauolla.

Onnittelut ylennyksen saaneille

Lämmintä ja turvallista kesää kaikille

Timo Åkman

päätoimittaja



Suomen Reserviupseeriliitto 
(RUL), Reserviläisliitto (RES) ja 
Maanpuolustuskoulutus (MPK) 
kartoittivat Taloustutkimuk-
sella suomalaisten mielipiteitä 
maanpuolustuksesta korona-
kriisin ollessa jo päällä. Lisäksi 
RUL ja RES selvittivät omien 
jäsentensä asenteita vastaavilla 
maanpuolustustahtoa mittaavil-
la kysymyksillä.
Suomalaisten osallistumisvalmius 
maanpuolustuksen eri tehtäviin oli 
noussut verrattuna vuoden takaiseen 
tutkimukseen. Jopa 90 prosenttia 
suomalaisista olisi nyt itse valmis 
osallistumaan maanpuolustuksen eri 
tehtäviin kykyjensä ja taitojen mu-
kaan, mikäli Suomeen hyökättäisiin. 
Viime vuonna vastaava luku oli 84 
prosenttia. Maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenistössä valmius oli vielä kor-
keampi: RUL:ssa tätä mieltä oli 98 
prosenttia vastaajista ja RES:ssa 97 
prosenttia.
– Koronakriisi on yhdistänyt suoma-
laisia ja korostanut kokonaisturvalli-
suuden käsitettä. Maanpuolustus on 
muutakin kuin vain valtioiden välistä 
voimanmittelöä. Maanpuolustus kuu-
luu kaikille ja tämä tutkimus osoittaa 
sen, että näin suomalaiset myös itse 
ajattelevat, toteavat maanpuolustus-
järjestöjen toiminnanjohtajat.

Maanpuolustusvelvollisuus on Suo-
men perustuslain 127. pykälässä mää-
ritelty velvollisuus, jonka mukaan 
jokaisella kansalaisella on velvolli-
suus osallistua isänmaan puolustuk-
seen tai avustaa sitä lain tarkemmin 
määräämällä tavalla. Maanpuolus-
tusvelvollisuus kattaa Suomessa ase-

velvollisuuden, siviilipalveluksen, 
työvelvollisuuden sekä velvollisuu-
den osallistua väestönsuojeluun.

Naisille sotilaallinen yhteistyö 
tärkeämpää, miehille taas  
vahva maanpuolustustahto
Kun suomalaisilta kysyttiin Suomen 

maanpuolustuksen vahvuuksia, niin 
kolme tärkeintä olivat yleinen ase-
velvollisuus, sotilaallinen yhteistyö 
muiden valtioiden kanssa ja suoma-
laisten vahva maanpuolustustahto. 
Sukupuolten väliset erot tulivat Ta-
loustutkimuksen tekemän kyselyssä 
vahvasti esille. Sen mukaan molem-
mat sukupuolet pitivät tärkeimpä-

nä yleistä asevelvollisuutta, mutta 
naisilla toiseksi tärkein Suomen 
maanpuolustuksen vahvuus oli so-
tilaallinen yhteistyö muiden valtioi-
den kanssa. Miehillä toiseksi tärkein 
vahvuus oli puolestaan suomalaisten 
vahva maanpuolustustahto.

-Syynä tähän on varmasti se, että 

enemmistö asepalveluksen suoritta-
neista on edelleen miehiä, huomaut-
tavat toiminnanjohtajat.

Tulokset poikkesivat jonkin verran 
maanpuolustusjärjestöjen tekemissä 
kyselyissä. Sekä RUL:n että RES:n 
tuloksissa suomalaisten vahva maan-
puolustustahto nousi sukupuolesta 
riippumatta toiseksi tärkeimmäksi 
vahvuudeksi. Tämä viittaa siihen, 
että naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen suorittaminen ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen parissa toimi-
minen nostaa maanpuolustustahdon 
merkitystä.

-Kutsuntojen ulottaminen koskemaan 
koko ikäluokkaa voisi lisätä maan-
puolustustahtoa ja sen merkitystä 
myös naisilla, toiminnanjohtajat ar-
vioivat.

 

Näin tutkimus tehtiin
Taloustutkimus selvitti suomalais-
ten mielipiteitä maanpuolustuksesta 
24.3.–31.3.2020 välisenä aikana. 
Tutkimuksessa haastateltiin puheli-
mitse 1 004 iältään 15–79 -vuotiasta 
suomalaista ja data painotettiin vas-
taamaan vastaavan ikäistä Suomen 
väestöä. Tutkimuksen virhemargi-
naali koko otoksen osalta on 3,2 pro-
senttiyksikköä suuntaansa.
Tutkimuksesta antavat lisätietoa:
Janne Kosonen, janne.kosonen@rul.
fi tai 050 5810 819
Pertti Laatikainen, pertti.laatikai-
nen@mpk.fi tai 050 543 6151
Olli Nyberg, olli.nyberg@reservilais-
liitto.fi tai 040 064 0755

Suomalaisten maanpuolustustahto lisääntynyt     
koronakriisin aikana

Taloustutkimus Oy:n 
tekemän puhelingal-
lupin mukaan van-
hemmat ikäryhmät 
tuntevat maanpuo-
lustusjärjestöt nuoria 
paremmin. 
Yli 50-vuotiaista suomalai-
sista Suomen Reserviupsee-
riliiton (RUL) tunnistaa 84 
% ja Reserviläisliiton (RES) 
80 %. Maanpuolustuskoulu-
tus (MPK) on taas tunnetuin 
15–24-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä, jossa julkisoikeudellisen 
yhdistyksen tunnisti 30 % vas-
taajista.

– Tunnettuus kaikkien toimi-
joiden osalta on vuoteen 2019 
verrattuna noussut, mutta tun-
nettuusjärjestys pysynyt sama-
na, toteavat järjestöjen toimin-
nanjohtajat.

Suomalaisten parhaiten tun-
tema maanpuolustusjärjestö 
on RES 77 % tunnettuudel-
laan. Seuraavaksi tunnetuin on 
RUL, jonka tunnisti tutkimuk-
sessa vähintään nimeltä 72 % 
vastaajista. Julkisoikeudelli-
nen MPK oli tuttu noin viiden-
nekselle (22%) vastaajista.

Maaliskuun viimeisellä viikol-
la toteutettu tutkimus tehtiin 

koronakriisin johdosta puhe-
lingallupina, kun taas vuonna 
2018 käytettiin haastattelutut-
kimusta. Tämä voi osaltaan 
selittää tutkimuksen tuloksia.

Tavoitteena   
tunnettuuden   
kasvattaminen
Miehet tuntevat suomalaisen 
maanpuolustusjärjestökentän 
selvästi naisia paremmin.

– Meillä on vielä tehtävää 
naisten ja nuorten keskuudes-
sa tunnettuuden kasvattami-
sessa. Maanpuolustus kuuluu 
kaikille, korostavat järjestöjen 
toiminnanjohtajat.

Vähintään nimeltä RES:n 
tunnisti tutkimuksessa 85 % 
miehistä, mutta vain 69 % nai-
sista. RUL:n osalta vastaavat 
luvut ovat 77 ja 68 %

– Eroa on perinteisesti seli-
tetty mm. sillä, että kolme-
neljäsosaa miehistä suorittaa 
asepalveluksen ja saa siellä 
perustiedot puolustusjärjestel-
mämme toiminnasta.

Tunnettuus on pitkälti sidok-
sissa myös järjestön ikään. 
Yli 70 prosentin tunnettuuden 
omaava RUL on perustettu jo 
1930-luvulla ja RES 1950-lu-

vun puolivälissä. MPK toi-
minnan juuret ulottuvat 
1990-luvun alkuvuosiin.

24.3.–31.3.2020 välisenä ai-
kana tehdyssä tutkimuksessa 
haastateltiin puhelimitse 1 004 
iältään 15–79 -vuotiasta suo-
malaista ja data painotettiin 
vastaamaan vastaavan ikäistä 
Suomen väestöä. Tutkimuksen 

virhemarginaali koko otoksen 
osalta on 3,2 prosenttiyksik-
köä suuntaansa mutta yksit-
täisissä vastaajaryhmissä tätä 
suurempi.

Lisätietoa tutkimuksesta:

RUL:n toiminnanjohtaja Jan-
ne Kosonen, janne.kosonen@
rul.fi tai 050 5810 819
MPK:n toiminnanjohtaja Pert-
ti Laatikainen, pertti.laatikai-
nen@mpk.fi tai 050 543 6151
RES:n toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg, olli.nyberg@reservi-
laisliitto.fi tai 040 064 0755

MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN TUNNETTUUS NOUSUSSA

Suomalaisten maanpuolustustahto on perinteisesti ollut korkea, mutta koronakriisin aikana se on kasvanut entisestään. ( KUVA: 
Tilastokeskus) 

Yli 50-vuotiaista suomalaisista Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) tunnistaa 84 % ja Reserviläisliiton (RES) 80 %. Maanpuolustuskoulutus (MPK) on 
taas tunnetuin 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa julkisoikeudellisen yhdistyksen tunnisti 30 % vastaajista.



4 Oltermanni

Nyt pandemian aikaan digita-
lisoituminen monilla aloilla on 
laajentunut, kokouksia järjes-
tetään etänä, työskennellään 
etätöissä ja etsitään tietoja 
internetistä enemmän kuin 
aiemmin. Sähköiset toiminta-
tavat ovat tulleet jäädäkseen ja 
sopivina muotoina tehostavat 
toimintaamme ja helpottavat 
monia asioita. 
Painetun lehden rinnalle tar-
jotaan lähes kaikissa lehdissä 
myös näköislehteä, sähköistä 
versiota painetusta lehdestä. 
Useilla lehdillä tarjotaan myös 
erilaista, enemmän luettavaa 
verkossa kuin painetussa leh-
dessä on.
Oltermanni- lehti on ollut jo 
muutamien vuosien aikana 
luettavissa myös sähköisessä 
muodossa. Älypuhelimella, 
tabletilla tai tietokoneen se-
laimella lehden sähköistä ver-
siota voi lukea milloin vain,   
uusi lehti on myös nopeammin 
nähtävissä sähköisenä kuin pa-
periversiona. Lehti julkaistaan 
heti sen valmistumisen jälkeen 
sähköisessä muodossa samaan 
aikaan kuin versio toimitetaan 
painotalolle painettavaksi ja 

edelleen postin jakeluun. Voi 
olla, että jossain vaiheessa pii-
rien tiedottaminenkin siirtyy 
enemmän ajankohtaisen tie-
don välittämiseen, jolloin säh-
köinen lehden julkaisualusta 
on parhain vaihtoehto. Tietoja 
voitaisiin julkaista useammin, 
sähköisen lehden julkaise-
minen ei kuitenkaan pakota 
painetun kotiin jaetun lehden 
lopettamiseen. Sähköinen jul-
kaisu tukee painetun lehden 
näkyvyyttä.

Tämäkin lehti myös sähköisenä

Merkkipäiviä  
HEINÄKUU

90 vuotta
13.7. Virtanen Erkki, Mänt-
sälä
24.7. Luonteri Tapani, Kerava

85 vuotta
3.7. Först Kalevi, Porvoo
3.7. Siltala Antti, Salo
20.7. Aalto Seppo, Hyvinkää

80 vuotta
2.7. Valtonen Lasse, Hyvin-
kää
10.7. Jovero Olli, Tuusula
31.7. Suurnäkki Matti, Lohja

75 vuotta
3.7. Halonen Kalevi, Helsinki
8.7. Aaltola Matti, Tuusula
22.7. Huhtilainen Pertti, Ke-
rava
31.7. Korkeamäki Vilho, 
Tuusula

70 vuotta
2.7. Stenstrand Leif, Loviisa
5.7. Ärlig Per-Erik, Porvoo
22.7. Routamaa Antti, Lohja
25.7. Ratilainen Veijo, Inkoo
31.7. Liukko Martti, Hyvin-

kää
31.7. Meling Sam, Hämeen-
linna

60 vuotta
8.7. Karhila Meeri, Raasepori
23.7. Romunen Jari, Pieksä-
mäki
27.7. Joensuu Keimo, Tuu-
sula
29.7. Jolma Petri, Nurmijärvi

50 vuotta
5.7. Tervo Ari, Vihti
6.7. Saari Harri, Helsinki
7.7. Frenckell von Hubertus, 
Maarianhamina
10.7. Heiskanen Kari, Kirk-
konummi
18.7. Hovi Karri, Askola
20.7. Ovaskainen Kari, Espoo
21.7. Doukas Dimitrios, Vihti
24.7. Nivala Mika, Järvenpää
30.7. Martinpelto Timo, Hy-
vinkää

ELOKUU

85 vuotta
6.8. Wilen Olli, Hyvinkää
20.8. Kangasmaa Asko, Ke-
rava
25.8. Järvinen Iikka, Nurmi-
järvi

80 vuotta

6.8. Lindholm Mauri, Vihti
28.8. Oila Erkki, Kerava

75 vuotta
4.8. Lindstedt Ralf, Tam-
misaari
7.8. Valkeapää Göran, Raa-
sepori
8.8. Fred Bo, Tammisaari
10.8. Mäkelä Juhani, Järven-
pää
11.8. Vertanen Seppo, Lahti
17.8. Rantala Juhani, Myrs-
kylä
19.8. Kajaste Kimmo, Porvoo
20.8. Laakso Juhani, Tuusula
20.8. Nurminen Kari, Kerava
21.8. Ojala Erkki, Nurmijärvi
22.8. Rinne Pentti, Lohja
23.8. Kerttula Jorma, Pukkila
24.8. Lehtonen Jorma, Kark-
kila
26.8. Oksanen Simo, Kerava

70 vuotta
3.8. Nyysti Kari, Hyvinkää
7.8. Eronen Veli-Matti, Jär-
venpää
9.8. Lindroos Timo, Vihti

60 vuotta
1.8. Tirkkonen Timo, Lohja
3.8. Huuhtanen Ari, Lohja
4.8. Kuittinen Juha, Hanko
6.8. Henriksson Jarmo, Vihti
10.8. Mustonen Jukka, Mänt-

sälä
17.8. Taskinen Hannu, Kark-
kila
18.8. Hynnälä Jarmo, Vihti
30.8. Järvinen Jukka, Lohja

50 vuotta
5.8. Höglund Kaj, Sipoo
7.8. Linnasaari Janne, Kirk-
konummi
9.8. Baarman Marcus, Tam-
misaari
9.8. Peltonen Henry, Porvoo
10.8. Söderström Karl, Lo-
viisa
11.8. Heikkilä Petri, Jokioi-
nen
14.8. Bergström Marko, Hy-
vinkää
16.8. Degerth Nils, Kirkko-
nummi
19.8. Tuominen Kimmo, Jär-
venpää
31.8. Johansson Tino, Inkoo

SYYSKUU

85 vuotta
1.9. Holmala Rainer, Hyvin-
kää
17.9. Suominen Per-Olof, 
Hyvinkää
18.9. Tiainen Olavi, Nurmi-
järvi

80 vuotta

4.9. Wiinamäki Erkki, Tam-
misaari

75 vuotta
2.9. Öhman Seppo, Siuntio
3.9. Salminen Kalle, Myrs-
kylä
3.9. Mattila Jouko, Kerava
5.9. Somerla Veikko, Kerava
8.9. Linnermo Juhani, Porvoo
11.9. Haikarainen Aimo, Jär-
venpää
16.9. Sjölund Thorolf, Kirk-
konummi
17.9. Heinonen Lars, Porvoo
21.9. Raines Timo, Kerava
24.9. Honkasalo Ossi, Kerava
28.9. Arpalo Jouko, Helsinki

70 vuotta
6.9. Lahikainen Tuomo, Jär-
venpää
7.9. Laaksonen Hannu, Mänt-
sälä
9.9. Metsäranta Hannu, Nur-
mijärvi
16.9. Fromholz Jörgen, Han-
ko
25.9. Tohkanen Matti, Ori-
mattila

60 vuotta
3.9. Korander Heikki, Taival-
koski
5.9. Arolainen Teuvo, Hyvin-
kää

5.9. Kettinen Juha-Pekka, 
Nurmijärvi
15.9. Kunttu Leo, Espoo
17.9. Salmi Lasse, Lohja

50 vuotta
4.9. Uljas-Ahl Katariina, 
Mäntsälä
14.9. Ek Ron, Porvoo
14.9. Javarus Janne, Vihti
14.9. Kyttälä Riku, Porvoo
15.9. Rintala Niko, Porvoo
19.9. Kanerva Janne, Myrs-
kylä
21.9. Peuranpää Pasi, Tuusula
23.9. Palonen Kari, Tuusula
25.9. Loitokari Petri, Hyvin-
kää
28.9. Raunio Petteri, Mänt-
sälä

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

Sähköinen lehti löytyy 
myös osoitteesta https://
issuu.com/oltermanni

Uudenmaan reserviläispiirien kotisivut ovat osoitteessa https://www.rul.fi/uudres/

Oltermannin sähköiset versiot löytyvät piirien kotisivuilta suoraan 
osoitteesta https://www.rul.fi/uudres/oltermanni/

Oikaisu

Lehdessä 1/2020 tämän kuvan kuvatekstissä on kuvaaja mainittu
virheellisesti. Kuvan on ottanut Karo Holmberg.
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Uudenmaan reserviläispiirien toiminnanjohtaja Rsito Lehto (kuva: Teemu 
Lehto)

Aloitin Uudenmaan 
Reserviläispiirin ja 
Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin yh-
teisen toiminnan-
johtajan tehtävässä 
1.4.2020.
Jäin majurin virasta reserviin 
vuonna 2015 Puolustusvoimi-
en Palvelukeskuksen Tuusulan 
toimipisteestä. Sotilasurani 
alkoi Kainuun Prikaatin Sis-
sikompaniasta vuonna 1979. 
Siihen aikaan harrastin uintia 
aktiivisesti ja Kajaanin ainut 
uimahalli sijaitsi varuskun-
nassa. Siellä tuttu majuri hou-
kutteli jäämään va-vänrikiksi 
ja edelleen hakemaan kadet-
tikouluun. Kadettikoulussa 
maavoimien yleisopetuksen li-
säksi sain koulutuksen kranaa-
tinheitinlinjalla. Mainittakoon, 
että vielä tuolloin 1980-luvulla 
koulutukseen kuului mm. Åke 
Blomqvistin tanssikurssi, rat-
sastustunnit ja laskuvarjohyp-
pykurssi.

Palvelusuran vaiheet
Kadettikoulusta valmistuttua-
ni (-84) palasin vielä pariksi 
vuodeksi Kajaaniin 1. Jääkä-
rikomppaniaan kouluttajaksi. 
Sieltä sain siirron RUK:uun 
kärkikomppaniaan. Se oli 
nuorelle kouluttajalle hienoa 
ja opettavaista aikaa. Tämän 
jälkeen palvelin Pohjan Pri-
kaatissa kuusi vuotta yksikön 
päällikkönä ja esikuntatehtä-
vissä. Välissä suoritin Esiup-
seerikurssin Taistelukoulussa 
Tuusulassa. Tästä jäi ajatus 
palvella Etelä-Suomessa ja 
sainkin siirron Ilmatorjunta-
koululle Hyrylään kadettien 
taktiikan opettajaksi. Ilmator-
junta-aselaji tuli hyvin tutuksi 
mm. Lohtajan pitkillä leireillä.
2000-luvun taitteessa puolus-
tusvoimissa ja erityisesti Ilma-
torjuntakoululla eversti Risto 
Häkkisen johdolla kehitettiin 
julkisen sektorin kärkitoimija-
na verkko-oppimisen pedago-
giikkaa ja teknisiä ratkaisuja. 
Tämän myötä siirryin silloi-
seen Puolustusvoimien Koulu-
tuksen kehittämiskeskukseen 
Tuusulan Rantatielle. Siellä 
palvelin Puolustusvoimien 
verkko-oppimisen ja oppima-
teriaali- kuvatuotannon parissa 
asiantuntijana sekä osastopääl-
likkönä. Organisaatio- ja paik-
ka vaihtui samoissa tehtävissä 
välillä Maanpuolustuskorkea-
koulun osaksi Helsingin Sör-
näisiin palaten taas juuri ennen 
eroamisikääni Puolustusvoi-
mien Palvelukeskukseksi. 
Tässä lyhyesti monipuolinen 
ja mielenkiintoinen urani Puo-
lustusvoimissa.

Reservissä vuodesta 
2015
Viime vuosina olen tehnyt hie-
man media-alan töitä mm. kir-
joitin kirjan Puolustusvoimien 
kuva- ja oppimateriaalituotan-
non historiasta sekä suunnitte-
lin eräitä sosiaalisen median 
projekteja. Maanpuolustuksen 
vapaaehtoistyötä olen harras-
tanut Kadettikunta ry:ssä ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
sekä Taistelukoulun perin-
neyhdistyksissä. Kun kuulin 
juuri ennen vuodenvaihdetta 

tästä reservipiirien toiminnan-
johtajan tehtävästä, innostuin 
mahdollisuudesta antaa koke-
mustani eri tehtävistä maan-
puolustuksen yhteen tärkeään 
ytimeen eli reserviläistoimin-

taan.

Liikunta
Olen nuorempana harrastanut 
uintia ja sotilaskolmiottelua. 

Siihen kuulunut pistooliam-
munta on ollut pitkään mie-
luisa laji. Nykyään liikunta on 
lähinnä perusulkoilua ja välillä 
kuntosalilla käyntiä.

Odotuksia tehtävästä
Näen tämän tehtävän olevan 
tärkeä tuki Uudenmaan piirien 
lähes 5000:lle reserviläiselle ja 
edistää tätä tärkeää harrastus-
ta. Painopisteenä toiminnan-
johtajan tehtävässä on avustaa 
kumpaakin piiriä niin hallin-
nollisissa asioissa kuin yhteis-
työkumppaneiden tarjoamien 
palveluiden välittämisessä. 
Tärkeimpinä tahoina mainit-
takoon Reserviläisliitto ja Re-
serviupseeriliitto, Uudenmaan 
aluetoimisto, Rannikkopri-
kaati ja MPK:n Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiiri. Kumman-
kin piirin toiminta on hyvin 
monipuolista ja aktiivista. 
Minulla kestää varmasti useita 
kuukausia tutustua avainhen-
kilöihin ja toimintaan. Toivon 
tukea perehtymisessä ja hyvää 
yhteistyötä asioiden hoidossa.

COVID -19 vaikutuksista
Koronaepidemia rajoittaa 
toistaiseksi yhdistyksien ja 
kerhojen toimintaa aika pal-
jon. Toivon, että paikallisyh-
distykset kuitenkin miettivät 
ratkaisuja, miten voidaan ta-
vata ja harrastaa rajoituksien 
puitteissa. Kesäajalta on lähes 
kaikki isot tapahtumat perut-
tu, mutta kannattaa kuitenkin 
suunnitella aktiivisesti syksyn 
toimintaa. Suunnittelu ei mene 
hukkaan, vaikka niitä joudut-
taisiin siirtämään. Näen, että 
epidemia mahdollistaa luoda 
uusia toimintatapoja piirien ja 

yhdistysten hallintoon esimer-
kiksi etäkokouksien käytöllä. 
On mahdollista kokouksien 
suhteen tehdä niin, että osa 
tulee paikalle ja osa on etänä 
kotona. Neuvon tarvittaessa 
etäkokouksien järjestelyissä. 
Liikuntaa ja ammuntaa voi 
harrastaa turvaväleillä ja tar-
vittaessa jakaa osallistujia pie-
nempiin ryhmiin.

Rohkeasti yhteyttä
Pääsääntoisesti olen tavoitet-
tavissa puhelimitse arkisin klo 
10-15, mutta varsinkin säh-
köpostilla muulloinkin. Pyrin 
tutustumaan vähitellen Uuden-
maan alueen eri yhdistysten 
toimintaan esimerkiksi isojen 
tapahtumien ja vuosikokouk-
sien (vast) puitteissa. Puhelin: 
045 271 47 97. Sähköposti: 
toiminnanjohtaja@uudrespii-
rit.fi

Piirien uusi toiminnanjohtaja Risto Lehto esittäytyy

Risto Lehto Italian Braccionassa sotilaselokuvafestivaalin palkintojenjaon jälkeen vuonna 2013. Hän toimi elo-
kuvan “Varusmies” tuottajana.

Taistelukoulun alue ja Rantatien maisemat ovat tuttuja työympäristöjä. 
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Uudenmaan reserviläispiirien 
yhteisesti järjestämä vuosit-
tainen Maanpuolustuspäivä on 
tänään ystävänpäivänä saanut 
osakseen kiitosta muistamis-
ten muodossa, kun Uuden-
maan aluetoimiston vuosijuh-
lassa Ikämiessuojeluskunnan 
säätiö Uudenmaan aluetoi-
miston ehdotuksesta myönsi 
Uudenmaan maanpuolustus-
päivälle Ikämiessuojeluskun-
nan perinnemiekan kiitokseksi 
erinomaisesta työstä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
hyväksi sekä 2000 euron kan-
natuspalkinnon per piiri Uu-
denmaan maanpuolustuspäi-
vän järjestelyiden tukemiseen.
Piirien puolesta perinnemie-
kan sekä stipendit kävivät 
vastaanottamassa Uudenmaan 
Reserviupseeripiiri ry:n pu-
heenjohtaja Tatu Häkkinen ja 
Uudenmaan Reserviläispiiri 
ry:n puheenjohtaja Mats Fa-

gerström.
Molemmat piirien puheenjoh-
tajat kiittävät muistamisista 
Ikämiessuojeluskunnan sää-
tiötä sekä Puolustusvoimia. 
Erityiskiitos saaduista muis-
tamisista kuuluu Maanpuo-
lustuspäivän vuosien saatossa 
järjestäneille paikkakunnille ja 
niiden paikallisyhdistyksille. 
Ilman tätä piirien yhdistysten 
panosta päivien järjestäminen 
olisi mahdoton tehtävä. Toisen 
erityiskiitoksen piirien pu-
heenjohtajat haluavat osoittaa 
Puolustusvoimille ja Uuden-
maan aluetoimistolle, joka on 
korvaamaton yhteistyökump-
pani Maanpuolustuspäivien 
järjestämisessä.
Kohdennetut kiitokset piirit 
esittävät Uudenmaan aluetoi-
miston päällikölle, eversti-
luutnantti Vesa Sundqvistille 
erittäin kiitettävästi toimivas-
ta yhteistyöstä aluetoimiston 

kanssa sekä kapteeni Nina 
Leskiselle Uudenmaan alue-
toimistoon. Kapteeni Leski-
nen on mm. usean vuoden ajan 
hankkinut Puolustusvoimien 
kalustoa Maanpuolustuspäi-
viin ja ollut Uudenmaan alue-
toimiston edustajana päivien 
työryhmissä. Hänet palkittiin 
samassa tilaisuudessa maan-
puolustusjärjestö Hermannien 
stipendillä mm. Maanpuolus-
tuspäivän eteen tekemästään 
työstä.
Uudenmaan Reserviläispiirit 
onnittelevat kapteeni Leskistä 
standaarista sekä kaikkia mui-
ta palkittuja, ja kiittävät muis-
tamisista!

Uudenmaan Maan-
puolustuspäivät 
Karkkilassa neljättä 
kertaa.
Karkkilan kaupunki ja Kark-
kilan Reserviläisjärjestöt ovat 
tänä vuonna vastuussa 38. 
Uudenmaan Maanpuolustus-
päivien järjestelyistä. Päivän 
järjestelyt aloitettiin jo vuoden 
2019 tammikuussa tapahtuman 
alkukartoituksen merkeissä. 
Suunnittelussa ovat alusta al-
kaen olleet mukana aikaisem-
pien tapahtumien järjestäjät, 
Karkkilan kaupungin, Karkki-
lan Seurakunnan ja Karkkilan 
Reserviläisjärjestöjen sitoutu-
neet järjestelyvastuussa olevat 
avainhenkilöt.
Korona-viruksen läsnäolo on 
luonut omat vaikeutensa ta-
pahtuman suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Emme kuiten-
kaan anna sen lannistaa, vaan 
tapahtuman valmistelu jatkuu.
Päivä rakentuu perinteitä nou-
dattaen Puolustusvoimien ka-
lustoesittelyistä, paikallisten 
yhdistysten ja järjestöjen omis-
ta esittely- ja toimintapisteistä, 
paraatikatselmuksesta ja pa-
raatiohimarssista. Tarjolla on 

myös monissa tapahtumissa 
mukana olleen Ravintola Sop-
patykin maittavaa hernekeittoa 
paikanpäällä nautittavaksi, 
myös kotiin vietäväksi. Myyn-
tituotot menevät Karkkilan 
omien Sotiemme Veteraanien 
ruokapalvelun ja virkistystoi-
minnan hyväksi.
Päivän yhteydessä on tarjol-
la kansalaisille suunnattuja, 
varsin ajankohtaisia MPK:n 

järjestämiä kursseja rastiteh-
tävämuodossa, jotka tulevat 
näkyviin MPK:n sivuille kurs-
sitarjottimeen.
Päivä huipentuu Maanpuo-
lustusjuhlaan, joka pidetään 
Karkkila-salissa klo 15.00 
alkaen. Sitä ennen on tarjolla 
Karkkilan kaupungin tarjoama 
juhlakahvitus Karkkila-salin 
yhteydessä olevassa Karkkilan 
Yhteiskoulun ruokalassa.

Karkkilan kaupunki, Kark-
kilan Reserviläisjärjestöt ja 
Karkkilan Seurakunta toivotta-

vat kaikki tervetulleiksi Maan-
puolustuspäivään 3.10.2020

Uudenmaan 38. Maanpuolustuspäivä vietetään  
3.10.2020 Karkkilassa

Ikämiessuojeluskunta muisti ystävänpäivänä
Uudenmaan Maanpuolustuspäivää on muistettu

Turpotietäjä on tur-
vallisuuspoliti ikka 
ja kokonaisturval-
lisuutta käsittelevä 
lukiolaisille suunnat-
tu kilpailu. Sen ovat 
kehittäneet Suomen 
Reserviupseeriliitto 
(RUL) ja Reserviläis-
liitto (RES) yhdessä 
Kadettikunnan sekä 
Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien 
liiton (HYOL) kanssa.

Turpotietäjän uudet verkko-
sivut on avattu. Niiltä löytyy 
kilpailun tavoitteet ja säännöt, 
kilpailukutsu, sekä tietoa kil-
pailun järjestäjistä.

Turpotietäjän tavoitteena on 
lisätä lukiolaisten tietämystä 
Suomen turvallisuuspolitiikas-
ta ja puolustusjärjestelmästä, 
sekä ymmärrystä sisäisen tur-
vallisuuden ja yleisen varautu-
misen järjestelyihin.

Kilpailu on tarkoitettu lukio-
laisille vuosikurssista riippu-

matta. Se pidetään kaikissa 
osallistuvissa lukioissa sama-

na päivänä ja samaan kellon-
aikaan lukioiden käyttämällä 

Abitti-koealustalla. RUL:n ja 
RES:n paikallistoimijoiden 

muodostamat maakunnalliset 
kilpailuorganisaatiot vastaavat 
alkukilpailun järjestelyistä. 
Parhaat vastaukset lähetetään 
valtakunnallisen kilpailuorga-
nisaation arvosteltaviksi.

Seuraa Turpotietäjää myös 
Facebookissa, Instagramissa 
(@turpotietaja) ja Twitterissä.

Lukiolaiset kisaamaan turvallisuuspolitiikkatietämyksestä
Turpotietäjä -kilpailun verkkosivut on avattu

Karkkilan Maanpuolustuspäivän järjestäjiä: Vasemmalta Hannu Laine, Tuomo Korpela, Juha Frosterus ja Niko 
Kuismanen Kuva: Hannu Taskinen

Vasemmalta Mats Fagerström, Nina Leskinen, Vesa Sundqvist ja Tatu Häkkinen
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Kesäyön marssi on 
perinteinen mars-
sitapahtuma, johon 
voivat osallistua kai-
ken ikäiset vauvasta 
vaariin. Osallistua voi 
yksin, kaksin, koko 
perheen voimin tai 
kasata vaikka harras-
teporukasta tai työ-
kavereista kokonai-
sen joukkueen.
 Tavoitteena on kehittää reser-
viläisten marssitaitoja, edistää 
kaikkien kansalaisten liikun-
ta-aktiivisuutta sekä aktivoida 
nuoria, saada aikaan lisää lii-
kettä!
Järjestyksessä ensimmäinen 
Kesäyön marssi järjestettiin 
Tuusulassa 5.– 6. kesäkuuta 
1998 ja tänä vuonna järjes-
tettävä marssi on 15. kerta. 
Alun perin marssin piti olla 
lauantaina 6.6. mutta koronan 
vuoksi päivämäärä vaihtui al-
kukesästä loppukesälle. Eläm-
me toivossa, että pääsemme 
yhdessä starttaamaan tuolloin 
syyskuun alussa mutta huo-
mioitavaa on, että MPK tekee 
tarvittavia muutoksia koulu-
tusten aikatauluihin valtioneu-
voston ja viranomaisten suosi-
tusten mukaisesti.
Eripituisia matkoja löytyy 
perinteisesti 10 kilometristä 
aina vaativampaan 48 km mat-
kaan ja reitistä riippuen välillä 
marssitaan myös laajemmalti 
Uudellamaalla eli Järvenpään 

ja Keravan puolella. Reitit py-
ritään tekemään vaihteleviksi 
ja etenkin pidemmillä matkoil-
la tämä onnistuu marssijoiden 
kulkiessa asfalttiteiltä peltojen 
kautta metsään.
Tänä vuonna Tuusulassa on 
kuitenkin mahdollisuus haas-
taa itseään ihan uudella taval-
la. Monia perinteisiä marssi-
tapahtumia kuten Nijmegen 
ja Brandenstein-marssi on 
jouduttu valitettavasti koro-
nan vuoksi perumaan, samoin 
myös osa muista Kesäyön 
Marsseista.
Tuusulan uudella Extre-
me-matkalla pääsee testaa-

maan näille perutuille mars-
seille hiottua marssikuntoa ja 
kestävyyttä. Extremepaketti 
on tarkoitettu toki kaikille 
muillekin, jotka haluavat haas-
taa itsensä ja ovat jo harjoitel-
leet pitkiä jalkamarsseja.
Kolmen marssin Extremepa-
ketti pitää sisällään matkat: 
20 km + 20 km + omavalin-
tainen matka joko 25/35/48 
km. Kaksi ensimmäistä mat-
kaa (20 km perjantaina iltana 
4.9. sekä lauantaina aamulla 
5.9.) kävellään omalla reitillä 
Tuusulanjärven ympäri. En-
simmäisen marssin jälkeen 
tarjolla on iltapalaa, saunomis-

mahdollisuus ja yöpyminen 
Puolustusvoimien Kurssikes-
kuksessa Taistelukoululla. 
Lauantaiaamuna edessä toinen 
Tuusulanjärven kierto. Sukat 
vaihtoon, hetki lepoa ja sitten 
omatoiminen siirtyminen yh-
teiselle marssipaikalle Tuusu-
lan Urheilukeskukseen, jossa 
on tarjolla lounasta. Sen jäl-
keen iltapäivällä onkin edessä 
viimeinen valinnainen kolmas 
matka 25/35/48 km yhdessä 
muiden Kesäyön marssijoiden 
kanssa. Extremen hinta on 100 
€ ja kurssilaiset saavat yhden 
(1) KH-päivän.
Lauantain perusmarssilaisil-

le on tarjolla huoltopisteiden 
tarjonnat, vakuutus, maalissa 
keittoruoka, peseytymismah-
dollisuus sekä kunniakirja, 
kankainen marssimerkki ja 
marssimitali (25 km, 35 km 
ja 48 km reittiläisille.) Hinnat 
vaihtelevat 20 – 52 €:n välillä 
matkasta riippuen.
Marssiin osallistujilta on saatu 
vuosien mittaan kiitosta toi-
mivista järjestelyistä, reiteis-
tä, huollon toimivuudesta ja 
hyvän rennosta tunnelmasta. 
Viime vuosina sääkin on suo-
sinut marssijoita. Edelliskesän 
helteen mukana tuomat haas-
teet hoidettiin vuosien koke-

muksella ja matkan varrelle 
järjestettiin pikapikaa ylimää-
räisiä vesihuoltopisteitä, jotka 
olivatkin todella tarpeeseen. 
Tulevalla syyskuun marssil-
la tuskin helteestä kärsitään 
mutta alkusyksyn hämärä voi 
tuoda uutta tunnelmaa marssi-
miseen.
Ota kaverin mukaan tai kokoa 
joukkue ja tulkaa syyskuussa 
Tuusulaan kävelemään luon-
nossa, lievittämään (korona)
stressiä ja nauttimaan kävelyn 
loistavista terveysvaikutuksis-
ta hyvässä seurassa!
Lue lisää: https://mpk.fi/ke-
sayonmarssi/tuusula/

Kävele kuntoa, nauti kesäyöstä - hyvä mieli kaupan päälle!
Tuusulassa marssitaan kesäyössä lauantaina 5.9.2020

Kesäyön marssin 
ideoijana ja toimeen-
panijana oli Suomen 
Sotilasurheiluliitto tar-
koituksenaan edistää 
varusmiesten, kanta-
henkilökunnan, reser-
viläisten ja siviilien 
kuntoa. Marssitapah-
tuman esikuvana oli 
Alankomaissa järjes-
tettävä maailmankuulu 
vuosittainen siviili- ja 
sotilasmarssitapahtu-
ma Nijmegenin marssi.
Vuonna 2012 Kesäyön marssin 
järjestelyvastuu siirtyi Maan-
puolustuskoulutusyhdistykselle 
(MPK). Marssin järjestelyapu-
na ovat MPK:n jäsenjärjestöt 
ja paikalliset reserviläispiirit. 
Marssitapahtuma muuttui yksi-
päiväiseksi ja sotilasjoukkueilta 
poistettiin pukeutumis- ja kan-
tovaatimukset. Perhesarja tuli 
uudeksi kävelysarjaksi. Vuosien 
mittaan tapahtumasta on tullut 
voimakkaasti siviilipainotteinen 
kävelytapahtuma.

Lisätietoja tapahtumasta: 
Marssin johtaja 
Aki Mäkirinta 
p. 040-5868 282 
aki.makirinta@mpk.fi

Tapahtuman tiedottaja 
Jaana Lähteenmäki 
p. 040-531 0370 

Taustatietoa Kesäyön marssista

Kolmen marssin Extremepaketti pitää sisällään matkat: 20 km + 20 km + omavalintainen matka joko 25/35/48 km. Kaksi ensimmäistä matkaa (20 km perjantaina iltana 4.9. sekä lauantaina aamulla 
5.9.) kävellään omalla reitillä Tuusulanjärven ympäri.

Kesäyön marssi on Tuusulassa jo perinteikäs tapahtuma. Maaliiin tulon riemu ja jalkojen huolto ovat 
osanottajille yhteisiä kokemuksia. 



8 Oltermanni

Koska Koronan takia 
Etelä-Karjalan So-
tilasmarssi ja muut 
vastaavat reserviläis-
urheilutapahtumat 
ainakin alkuvuodelta 
2020 peruttiin, päät-
ti Varusteleka laittaa 
pystyyn Varustele-
kan Etäsotilasmarssi 
(VES). 
Ajatuksena oli että jokainen 
taistelija suorittaa marssin 
itsenäisesti tai pienessä ryh-
mässä turvavälejä noudattaen 
ja jakaa hauskuuden sosiaali-
sesssa mediassa. Näin pysyy 
yllä marssikuntoa ja toimin-
tavalmiutta ja saadaan posi-
tiivisia viboja näihin synkkiin 
aikoihin.
Sarjoina tapahtumassa oli Si-
viili (vapaa varustus), Sotilas 
(Maastopuku, varsikengät, 10 
kg reppu) ja Korona (Sotilas-
sarjan varustukset + suojanaa-
mari päässä koko matkan). 
Marssimatkat olivat 25 tai 50 
kilometriä, ja matkan tuli kul-
kea osin päällystetyllä ja osin 
päällystämättömällä tiellä väl-
tellen alueita joissa on paljon 
ihmismääriä.

Varustelekan mukaan osal-
listujia oli tuhansia ympäri 
maailman, ja heidän face-
book-sivuiltaan löytyy run-
saasti koottuna osallistujien 
kuvia. Youtubessa löytyy 
marssivideot esim. Kit Bad-
ger ja Bloke on the Ran-
ge-kanavilta.
Hyvinkään Reserviläiset 
osallistuivat tapahtumaan 
Sotilas- sarjassa 4 hengen 
partiolla turvaetäisyyksiä 
noudattaen ja kiersi noin 28 
kilometrin matkan reittiä 

jäähalli, iso-kypärä, kiiski-
lampi, iso-haiskari, kytäjätie, 
hämeenlinnantie, sveitsi, jää-
halli.

TEKSTI: MIKA VIRTA

KUVA:    
MARKUS HIETANEN

Varusteleka järjesti uuden tapahtuman
Hyvinkääläiset etämarssimassa

Reserviläisurheilu-
liitto piti lauantai-
na 16.5. hallituksen 
kokouksen sekä 
sääntömääräisen ke-
vätkokouksen etäyh-
teyksien kautta. 
Lauantaina tehtiin päätöksiä 
loppuvuoden tapahtumien 
osalta. Tänä vuonna Reser-
viläisurheiluliitto viettää 50. 
toimintavuottaan ja juhlavuo-
delle suunniteltu On The Road 
-kiertue käynnistetään elo-
kuun lopulla ja kiertue jatkuu 
vielä kesän 2021 ajan. On The 
Road- kiertue vierailee myös 
Tuusulan Kesäyön marssissa 
syyskuun alussa.
Aikaisemmin keväällä perut-
tiin liki kaikki tämän vuoden 
RESUL:n kilpailutapahtumat epidemiatilanteesta johtuen, ja 

kilpailut siirrettiin ensi vuodel-
le. Reservin ampumamesta-
ruuskilpailujen 21.-23.8.2020 

järjestämistä koskeva päätös 
tehdään 1.6.2020. Päätöksestä 
tiedotetaan välittömästi kesä-
kuun alussa.

Urheilutoiminnan  
käynnistäminen  
paikallisyhdistyksissä
Valtioneuvosto on toukokuus-
sa päättänyt, että urheilutoi-
minta voidaan käynnistää 
erityisjärjestelyin 1.6. alkaen. 
RESUL kannustaakin paikal-
lisyhdistyksiä aloittamaan lii-
kunta- ja ammuntatoimintaa 
kesäkuun alussa. Valtakunnal-
listen tapahtumien siirtyessä 
paikallistason urheilulla on 
kesällä 2020 poikkeuksellisen 
suuri merkitys.
Ulko- ja sisäliikuntapaikoil-
la harjoitustoiminnan tulee 
tapahtua alle 50 hengen ryh-
missä ja lähikontakteja tulee 

välttää. Harjoitustoiminnassa 
on kiinnitettävä erityistä huo-
miota käsihygieniaan. Kädet 
on pestävä huolellisesti ennen 
ja jälkeen harjoituksen. Kä-
sidesiä on suositeltavaa olla 
saatavilla harjoituksen aikana. 
Käsineiden käyttö on myös 
mahdollisuuksien mukaan 
suositeltavaa.
Harrastamaan ei saa tulla, mi-
käli on karanteenissa, tietää 
altistuneensa koronaviruksel-
le, on lieviäkin hengitysinfek-
tion oireita tai kuuluu riski-
ryhmään (perussairaat tai yli 
70-vuotiaat). Valtioneuvoston 
ohjeita noudattaen vältetään 
tartuntojen leviäminen.

Hae mukaan RESUL  
suosittelee -kampanjaan
Reserviläisurheiluliitto haluaa 
tukea jäsenliittojensa piirejä 

ja yhdistyksiä erilaisten tapah-
tumien järjestämissä ja tiedot-
tamisessa. Voitte olla myös 
mukana jonkin tapahtuman 
yhteydessä esimerkiksi omalla 
esittelypisteellä. Liiton kaut-
ta on nyt mahdollista saada 
käyttöönsä RESUL suosittelee 
-virtuaalilogon tapahtuman 
markkinointia varten.
Verkkosivuilta löytyy lomake, 
jonka tapahtuman järjestäjä 
voi täyttää. Kun RESUL:n 
työ- ja talousvaliokunta on 
hyväksynyt hakemuksen, niin 
saatte käyttöönne RESUL suo-
sittelee -virtuaalilogon. Tätä 
voitte hyödyntää tapahtuman 
tiedottamisessa ja markkinoin-
nissa.

RESUL kannustaa yhdistyksiä aloittamaan      
urheilutoiminnan kesäkuun alussa

Tuostako se reitti tosiaan menisi?

Kunnon tauko nuotiopaikalla.
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Piirineuvoston syys-
kokous- ja retkipäivä 
pidettiin Tuusulas-
sa 16.10.2019. Päivä 
aloitettiin Tuusulan 
Halosenniemessä klo 
12.00 tutustumisella 
taiteilija Pekka Ha-
losen erämaa- atel-
jee- museoon. Meille 
oli järjestetty hyvin 
asiantunteva ja mie-
lenkiintoinen museo- 
opastus.
Rakennuksen rakennustyöt 
tehtiin vuosina 1899-1902, 
lähes kokonaan talkoovoimin. 
Linnamainen pelkistetty tai-
teilijakoti syntyi hitaasti, aja-
tuksella ja rakkaudella ja se on 
sisätiloja myöten upea Pekka 
Halosen kokonaistaideteos. 
Halosenniemi rakennettiin 
ateljeeksi ja ennen kaikkea tai-
teilijaperheen kodiksi. Raken-
nuksen suunnitteli taiteilija 
yhdessä veljensä Antin kans-
sa, taiteilijaystäviensä neuvoja 
hyödyntäen.
Talon punahonkaiset hirret oli 
hankittu Konginkankaalta. Pe-
kan toiveiden mukaan rungot 
kaadettiin keskitalvella, mikä 
takasi niiden kestävyyden. 
Komeimmat, ateljeen katto-
kannattajiksi varatut, jätettiin 
pyöreiksi ja muut sahattiin 
raamisahalla suorasivuisiksi. 
Runko salvottiin paikoilleen ja 
vasta kun se oli valmis, hirret 
veistettiin aaltokuvioille eri-
tyisellä piilukirveellä, molem-
milta puolilta, ylhäältä alas. 
Piiluamisen ensisijainen tar-
koitus oli, esteettisen lopputu-
loksen lisäksi, seinäpinnan lu-
jittaminen. Pekka itse valvoi, 

että työt tehtiin kunnolla, pie-
nimpiä yksityiskohtia myöten. 
Hän keskittyi myös uunitiilien 
ja kaakeleiden valmistami-
seen sekä muuraustöihin ja 
lämmitysjärjestelmän suun-
nitteluun. Rakentamismenot 
Pekka Halonen pääosin kattoi 
rakentamisaikana tekemiensä 
taulujen myynnillä, siksi työt 
kestivät näinkin kauan.
Tuusulassa oli useita taitei-
lijaperheitä, jotka usein ko-
koontuivat Halosenniemessä, 
kuten Juhani Aho, Eero Järne-
felt, J.H. Erkko, Jean Sibelius, 
Eino Leino (hän sai nimik-
kohuoneenkin), Juhani Siljo, 
Matti Kivekäs ja Uuno Kailas. 
Pekan ja Maijan kodista tuli 
hyvin suosittu taiteilijaystä-
vien kohtaamispaikka. Ha-
losenniemen yksinkertainen 
olemus ja lämmin henki loivat 
kotoisen tunnelman. Usein 
taiteilijaystävien illanistujai-
sissa vakavien keskustelujen 
lomassa innostuttiin pitämään 
lystiä. Kotikonserteista ja 
saunailloista muodostui vä-
hitellen Halosenniemen pe-
rinne. Pekka Halonen kuoli 
1.12.1933 kotonaan Halosen-
niemessä Tuusulassa.
Halosenniemestä siirryimme 
klo 13.20 Tuusulan seurakun-
takeskukseen, jossa söimme 
maittavan lounaan, jonka jäl-
keen tutustuimme Tuusulan 
seurakunnantalousjohtajan 
Marjut Helskeen opastuksella 
seurakuntakeskukseen. Siinä 
on ollut aiemmin entinen Il-
matorjuntakoulu, joka remon-
toitiin Tuusulan seurakunta-
keskukseksi. Rakennuksen A 
yläkerrassa, sijaitsee mm 160
istumapaikan Tähtitaivas-seu-
rakuntasali. Tiloissa akustiik-
ka on toteutettu erittäin hyvin. 
Seurakuntakeskuksen alaker-

rassa on varhaiskasvatuksen 
tilat Syli, Ilo ja Säde, neuvot-
telutila Helmi, valmiskeittiö, 
ruokala Manna, monitoimiti-
la Lähde ja kokoontumistila 
Olkkari. Rakennukseen B on 
sijoitettu toimistot. Rakennuk-
sen remontointityöt nykyiseen 
käyttöön kestivät noin vuoden 
ja se valmistui vuoden 2018 
alussa.

Luottamushenkilöt
jatkavat
Syyskokouksessa valittiin 
vuodelle 2020 Piirineuvos-
ton puheenjohtajaksi edelleen 
Hans-Rune Holmberg Tam-
misaaresta. Piirineuvoston 
varapuheenjohtajaksi samoin 
edelleen valittiin Timo Salo-

ranta Lohjalta. Hallituksen 
jäsenet, sihteeri Jouko Hy-

värinen Myrskylästä, rahas-
tonhoitaja Veikko Walhstén 
Karkkilasta ja ampumavastaa-
va Kaarlo Sihlman Pukkilasta 
valittiin edelleen. 
Toiminnantarkastajiksi vuo-
delle 2020 valittiin Matti Pert-
tilä ja Seppo Helske, molem-
mat Myrskylästä.

Palkinto sotakamreerille
Seuraavat huomionosoitukset 
luovutettiin Piirineuvoston ke-
vätkokouksessa Karkkilassa 
18.3.2019 Mansner Oy Hie-
nomekaniikka tiloissa.
Piirineuvoston Mestaripal-
kinto ja siihen liittyvä kun-
niakirja luovutettiin sotakam-
reeri, teknikkokapteeni Matti 
Kulmalalle Tuusulasta. Piiri-
neuvoston jäseneksi hänet on 
kutsuttu vuonna 2014. Hän 
on toiminut vuosikymmenien 
aikana useissa kymmenissä 
maanpuolustuksellisissa ja 
vapaaehtoisissa pelastus- ja 
avustusjärjestöissä, yhdis-
tys- piiri- ja valtakunnallisel-
la tasolla. Erityisesti hän on 
ansioitunut veteraanityössä ja 
veteraaneille avustusvarojen 
keräysorganisaatioissa ja en-
nen kaikkea henkilökohtaise-
na avustusvarojen kerääjänä. 
Lisäksi hän on toiminut useis-
sa kunnallisissa-, liike-elä-
män-, liikunta- ja työelämän 
luottamustehtävissä. Hänelle 
on myönnetty yhteensä useita 
kymmeniä ansioristejä-, kun-
niamitaleita ja ansiomerkkejä 
sekä muita huomionosoituksia 
erityisistä ansioista osallistu-
misestaan edellä mainittujen 
tahojen toimintaan.

Sotakamreeri Matti Kulmala palkittiin lukuisista ansioista
Piirineuvosto Halosenniemessä

Piirineuvoston Mestaripalkinto ja 
siihen liittyvä kunniakirja luovu-
tettiin sotakamreeri, teknikkokap-
teeni Matti Kulmalalle Tuusulasta. 
Piirineuvoston jäseneksi hänet on 
kutsuttu vuonna 2014.

Halosenniemen rakennuksen rakennus-
työt tehtiin vuosina 1899-1902, lähes 
kokonaan talkoovoimin. Linnamainen 
pelkistetty taiteilijakoti syntyi hitaasti, 
ajatuksella ja rakkaudella ja se on sisä-
tiloja myöten upea Pekka Halosen koko-
naistaideteos. Halosenniemi rakennettiin 
ateljeeksi ja ennen kaikkea taiteilijaper-
heen kodiksi. Rakennuksen suunnitteli 
taiteilija yhdessä veljensä Antin kanssa, 
taiteilijaystäviensä neuvoja hyödyntäen.
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Puolustusvoimi-
en ylipäällikkö, 
sotamarsalkka C. 
G. E. Mannerheim 
määräsi touko-
kuun 3. sunnun-
tain sankarivai-
najien sekä myös 
vuoden 1918 mo-
lemmin puolin 
vakaumuksensa 
puolesta henken-
sä uhranneitten 
muistopäiväksi. 

Sankarivainajien muis-
topäivä sai nykyisen 
nimensä vuonna 1946. 
Alkuvuosikymmeninä 
Suomen lippu laskettiin 
puolitankoon klo 10-14 
väliseksi ajaksi.  Vuo-
desta 1977 alkaen kaa-
tuneitten muistopäivä on 
vakiintunut liputuspäivä.
Vuonna 1995, kun II 
maailmansodan päätty-
misestä oli kulunut 50 
vuotta, liputusohjeistus 
muutettiin normaaliksi 
muiden liputuspäivien 
tapaan.

Kaatuneitten  
muistopäivä  
Tuusulassa ja   
Järvenpäässä
Kaatuneitten muistopäi-

vää vietettiin arvokkaalla 
tavalla muistomerkeillä 
Tuusulassa ja Järven-
päässä koronaviruspan-
demian vallitessa aurin-
koisena pyhäpäivänä 17. 
toukokuuta.
Tuusulan sankarivai-
najien muistomerkille 
laskettiin viisi yhteissep-
pelettä: Tuusulan kunta 
ja seurakunta, Keravan 
kaupunki ja seurakunta 
sekä kansalaisjärjestöt, 
Järvenpään kaupunki ja 
seurakunta, Järvenpään 
ja Tuusulan reserviyh-
distykset ja Tuusulan ja 
Järvenpään veteraaniyh-
distykset, jonka edellä 
Keski-Uudenmaan So-
taorvot laskivat kukka-
laitteen.
Muistomerkki on ku-
vanveistäjä Raakel Koi-
viston (k.) veistos ”Pa-
luuton tie”, paljastettu 
24.5.1953.
Tuusulan kunnan ja seu-
rakunnan edustajat laski-
vat lisäksi kukkalaitteen 
Pro Patria –nimikirjalle.
Kuvanveistäjä Erkki 
Erosen Pro Patria –ni-
mikirja paljastettiin Tuu-
sulan kirkkopuistoon 
30.11.1999.
Tuusulan Reserviup-
seerikerho asetti kunni-
avartiot sankarivainajien 
muistomerkille ja Pro 
Patria –nimikirjalle.

Järvenpään ja Tuusu-
lan reserviyhdistysten 
yhteisseppeleessä ovat 
mukana Järvenpään 
Reserviläiset ja Reser-
viupseerikerho, Kes-
ki-Uudenmaan Rauhan-
turvaajat, Turvakurssin 
Kilta sekä Tuusulan Re-
serviläiset ja Reserviup-
seerikerho.

Järvenpään Karjalaan 
jääneiden vainajien 
muistomerkille laskivat 
seppeleen Järvenpään 
Karjala Seura ja yhteis-
seppeleen Järvenpään 
kaupunki ja seurakunta. 
Tervehdyssanat esitti 
seuran pj Lasse Savolai-
nen (JäRuk). Kunniavar-
tiossa olivat Esa Kuk-
konen (JäRuk) ja Mikko 
Takala (JäRes).
Muistomerkki on Järven-
pään hautausmaan siuna-
uskappelin edustalla, so-
merolaisen kivenveistäjä 
Mauno Kankaan veistos 
vuodelta 1956.

TEKSTI JA KUVAT: 
VEIKKO  
KARHUMÄKI

34. Kansallisen veteraani-
päivän juhlan järjestämisen 
27.huhtikuuta esti koronavi-
ruspandemia. Tuona sotiemme 
päättymisen 75-vuotismuis-
topäivänä järvenpääläiset ve-
teraani- ja maanpuolustusyh-
distysten edustajat osoittivat 
kiitollisuutta ja kunnioitustaan 
veteraanisukupolvelle itsenäi-
sestä ja vapaasta isänmaas-
ta laskemalla kukkalaitteen 
kuvanveistäjä Erkki Erosen 
veistämälle ”Veljeä ei jäte-
tä”-muistomerkille Veteraa-
nipuistossa Vanhankylännie-
messä.
Sinivalkoisissa nauhoissa on 
teksti ”Sotiemme veteraanisu-
kupolven muistoa kunnioitta-
en – Järvenpään veteraaniyh-
distykset”.
Veljeä ei jätetä- muistomerkki 
täytti tänä vuonna 25 vuot-
ta. Veistos paljastettiin neljä 
päivää ennen 9. Kansallista 
veteraanipäivää 23.4.1995. 
Yleisö sai näin osallistua hie-
noon maanpuolustusjuhlaan 
aurinkoisena sunnuntaina, 
jossa muun muassa Satakun-
nan lennosto suoritti kolmella 
Hawk-hävittäjällä ylilennon 
klo 12 kunnianosoituksena 
kolmelle veteraaniyhdistyk-
selle ja kuultiin Kaartin soit-
tokunnan esittämänä Jani Uh-
leniuksen juhlaan säveltämä ja 
Timo Forsströmin sovittama 
Maanpuolustusmarssi.
Hankkeen suojelija oli aka-
teemikko Joonas Kokkonen. 
Rahoitus onnistui Järvenpään 
kaupungin, seurakunnan ja 
puolustusvoimien tuella sekä 
lukuisien yritysten, yhdis-
tysten ja yksityishenkilöiden 
merkittävillä lahjoituksilla.
Muistomerkkihankkeen yli-
jäämä lahjoitettiin kolmelle 

Järvenpään veteraaniyhdis-
tykselle 27.4.1995, kullekin 
12 900 markkaa.
Järvenpään kaupunginhallitus 
päätti jo 13.2.1995 Veteraani-
puiston nimeämisen tulevaan 
alueen asemakaavaan.
Kaupungille kuuluu suuri 
kiitos myös muistomerkin 
ympäristön ulkovalaistuk-
sesta Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuotena 2017.

TEKSTI JA KUVA 
VEIKKO KARHUMÄKI
Muistomerkkitoimikunnan 
puheenjohtaja 1994-1995

Kaatuneitten muistopäivän historiaa

Kiitos veteraanisukupolvelle

 Järvenpään ja Tuusulan reserviyhdistysten seppeleen laskivat kapt res Keijo Kylmälä (JäRuk, vas.) ja maj res Olli Greggilä (JäRuk). 
Kunniavartiossa ylil Kimmo Vanhamäki (vas.) ja ltn Ville Teerioja sekä Matti Ståhl Suomen lipun kantajana.

Veljeä ei jätetä 27.4.2020: Kukka-
laitteen laskivat puheenjohtaja 
Tuula Rothovius (vas.) Järven-
pään Sotaveteraaneista, Satu 
Seidler Järvenpään Rintama-
veteraaneista ja Juha Kosken-
ranta Sotainvalidien Veljesliiton 
Järvenpään Seudun jaostosta. 
Lippulinnassa Juha Miettinen 
(oik.) kantoi Suomen lippua, 
Heikki Tala Järvenpään sotain-
validijaoston, Lasse Savolainen 
sotaveteraanien, Olli Greggilä 
rintamaveteraanien, Jukka Huik-
ko reserviupseerien, Jokke Här-
mä reserviläisten ja Juha-Pekka 
Soinola rauhanturvaajien lippua.

Satakunnan lennoston kol-
men Hawk-hävittäjän ylilento 
23.4.1995. Kuva Päivi Romppai-
nen.
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Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena 
sunnuntaina. Päivään on aiempina vuosina kuulunut pääjuhla 
sekä paikallisia muistotilaisuuksia jumalanpalveluksineen ja 
sankarihaudoilla käynteineen. Vuodesta 1993 lähtien sankari-
vainajien muiston kunnioittamisessa on keskitytty kunniakäyn-
teihin sankarihaudoilla.
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd Järvenpäästä 
matkalla Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen seppeleen 
laskuun Hietaniemen hautausmaan sankariaukiolle Kaatuneit-
ten muistopäivänä 17.5.2020.

Kotimainen allakka 
tuntuu olevan täynnä 
erilaisia liputus-, juh-
la- ja teemapäiviä. Ve-
teraanien printö -ver-
rkosivuilla on esitelty 
erilaiset kansalliset 
ja kotimaisten maan-
puolustusjärjestöjen 
juhlapäivät, joista 
osa on myös kansal-
lisia liputuspäiviä.
13.3. Talvisodan päättymis-
päivä
Monin paikoin kunniakäyntejä 
sankarihaudoilla ja muistoti-
laisuuksia

27.4. Kansallinen veteraani-
päivä
Lapin sodan päättymispäivä. 
Vakiintunut liputuspäivä.

Valtioneuvosto teki huhtikuus-
sa 1986 päätöksen huhtikuun 
27. päivän nimeämisestä kan-
salliseksi veteraanipäiväksi 
ja määräsi toimeenpantavaksi 
yleisen liputuksen vuosittain 
kyseisenä päivänä. Ensim-
mäistä veteraanipäivää vie-
tettiin vuonna 1987 itsenäisen 
Suomen täyttäessä 70 vuotta. 
Seuraavana vuonna valtio-
neuvosto päätti, että kansal-
lista veteraanipäivää vietetään 
jatkossa vuosittain. Veteraa-
nipäivän ohjelmaan ovat sen 
jälkeen kuuluneet valtakun-
nallinen pääjuhla ja lukuisa 
määrä paikallisia juhlatilai-
suuksia.
Uuden, veteraanien työn ar-
vostusta osoittavan juhlapäi-
vän syntymiseen olivat keskei-
sesti vaikuttamassa silloinen 
pääministeri Kalevi Sorsa 
sekä veteraanijärjestöt, jotka 
katsoivat, että Lapin sodan ja 
samalla Suomea koskeneitten 
toisen maailmansodan sotatoi-
mien päättyminen 27.4. (1945) 
olisi sopiva ajankohta veteraa-
nipäivälle.

Toukokuun 3. sunnuntai Kaa-
tuneitten muistopäivä
Vakiintunut liputuspäivä. 
Kunniakäynti Hietaniemen 
sankarihaudoilla ja monin pai-
koin muualla maassa

Kaatuneitten muistopäivän 
viettäminen sai alkunsa huh-
tikuussa 1940 pidetystä piis-
painkokouksesta, jossa oli 
ehdotettu suru- ja muistoju-
malanpalvelusten pitämistä 
talvisodan sankarivainajien 
muistoksi sunnuntaina 19. tou-
kokuuta 1940. Suunnitelman 
tietoonsa saanut puolustusvoi-
main ylipäällikkö, sotamar-
salkka C. G. E. Mannerheim 
käski välittömästi, ettei va-
paussodan päättymisen muis-
topäivänä ja armeijan lippu-
juhlan päivänä 16. toukokuuta 
järjestetä liputuksia ja paraate-
ja. Samalla hän kansakunnan 
yhtenäisyyttä korostaakseen 
määräsi, että lippujuhlan si-
jasta toukokuun kolmatta 
sunnuntaita oli vietettävä ”nyt 
päättyneessä sodassa kaatu-
neiden sankarivainajien sekä 
myös kaikkien murroskautena 
vuonna 1918 molemmin puo-
lin vakaumuksensa puolesta 
henkensä uhranneitten yhtei-
senä uskonnollisena muisto-
päivänä”. 

4.6. Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivä
Suomen marsalkka C. G. E. 
Mannerheimin syntymäpäivä. 
Virallinen liputuspäivä. Kun-
niakäynti Hietaniemen sanka-
rihaudoilla, puolustusvoimien 
valtakunnallinen paraati ja 
useita paikallisia tapahtumia

Itsenäisyyden kahden ensim-
mäisen vuosikymmenen ai-
kana Suomessa oli vain yksi 
virallinen sotiin liittyvä muis-
topäivä. Toukokuun 16. päi-
vää, jolloin valkoinen armeija 
oli vuonna 1918 marssinut 
maan pääkaupunkiin vietet-
tiin armeijan lippujuhlana. 
Talvisodan jälkeen toukokuun 
lippujuhlaa ei ylipäällikön 
määräyksestä enää vietetty, 

vaan sen sijasta alettiin viettää 
sankarivainajien muistopäivää 
(nykyään Kaatuneitten muis-
topäivä). Kesäkuussa 1942 
Suomen valtionjohto teki pre-
sidentti Risto Rytin johdolla 
päätöksen, jonka mukaan ar-
meijan lippujuhlaa vietetään 
vuosittain kesäkuun neljänte-
nä päivänä, marsalkka Man-
nerheimin syntymäpäivänä. 
Valtiovalta halusi näin muistaa 
tuolloin 75 vuotta täyttänyttä 
ylipäällikköä. Virallinen lipu-
tuspäivä lippujuhlan päivästä 
tuli vuonna 1947. Nykyisellä 
nimellään puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä oli ensim-
mäisen kerran Helsingin Yli-
opiston julkaisemassa almana-
kassa vuonna 1950.

4.9. Jatkosodan päättymis-
päivä

30.11. Talvisodan alkamis-
päivä
Monin paikoin muistotilai-
suuksia

6.12. Itsenäisyyspäivä
Virallinen liputuspäivä

Kunniakäynti Hietaniemen 
sankarihaudoilla, puolustus-
voimien valtakunnallinen pa-
raati, paikallisia tapahtumia

Veteraani jär jestö jen 
merkkipäiviä
17.2. Kaatuneitten Omaisten 
Liiton (Sotaleskien Huollon) 
perustamispäivä (1945)

5.4. Rintamaveteraaniliiton 
(Rintamamiesveteraanien 
asunto- ja tukiliiton) perus-
tamispäivä (1964)

18.8. Sotainvalidien Veljeslii-
ton perustamispäivä (1940)

21.9. Rintamanaisten Liiton 
perustamispäivä (1980)

29.9. Suomen Sotaveteraa-
niliiton (Rintamamiesten 
Asuntoliiton) perustamispäi-
vä (1957)

Kalenterin maanpuolustukselliset merkkipäivät
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Reserviläisten perin-
teinen ampumatai-
topäivä on Korona-
epidemian johdosta 
muutettu etätapahtu-
maksi. Reserviläisliit-
to toivoo ammuntaa 
harrastavien jäsen-
tensä osallistuvan 
etäampumataitopäi-
vään ja jakavan sii-
hen liittyvää sisältöä 
sosiaalisessa medi-
assa.
Yksinkertaisuudessaan osal-
listuminen tapahtuu niin, 
että ensin ammutaan ja sitten 
sometetaan. Ampumasuori-
tuksista tulee jakaa kuvia ja 
muuta sisältöä Facebookiin 
ja Instagramiin sekä käyttää 
julkaisujen yhteydessä hash-
tageja #etäampumataitopäivä 
#ampumataito #reserviläiset.
Ohjeita ampumaradalla toimi-
miseen koronatilanteen aikana
Ampuminen tulee suorittaa 
pienissä ryhmissä niin, että 
etäisyys muihin ampujiin on 
vähintään kaksi metriä. Riit-
tävistä varoetäisyyksistä on 
pidettävä huolta myös valmis-
tautumis- ja taukovaiheissa. 
Jokainen tuo mukaan omat de-
sinfiointiaineet, joilla puhdis-
tetaan lähetinlaitteet ja -napit 
sekä muut pinnat ennen am-
pumasuoritusta ja sen jälkeen.
.
Ampumaradalle ei saa tulla, 
jos:

*olet karanteenissa,
* tiedät altistuneesi
* sinulla on lieviäkin hengi-
tystieinfektion oireita
* kuulut riskiryhmään (perus-
sairaat tai yli 70-vuotiaat).

Yhdistyslakiin   
väliaikaisia muutoksia
Eduskunta on hyväksynyt 
24.4.2020 yhdistyslakiin 
muutoksen koskien yhdistyk-
sen kokouksen järjestämistä. 
Yhdistyksen kokous voidaan 
järjestää syyskuun 2020 lop-
puun mennessä, vaikka laissa 
tai yhdistyksen säännöissä 
määrättäisiin aiemmasta mää-
räajasta. Yhdistyksen hallitus 
voi myös sallia etäosallistu-
misen kokoukseen, vaikka 
tällaista menettelyä ei ole mai-
nittu yhdistyksen säännöissä.
Lisäksi yhdistyksen kokouk-
seen on lakimuutoksen myötä 
mahdollisuus osallistua val-
tuutetun välityksellä. Mikäli 
siis kokoukseen osallistuja 
kuuluu riskiryhmään tai on yli 
70-vuotias, niin hän voi val-
tuuttaa esimerkiksi läheisen-
sä osallistumaan kokoukseen 
puolestaan.

Nykymallinen siviili- 
palvelus remonttiin
Reserviläisliitto pitää nykyis-
tä siviilipalvelusta toimimat-
tomana. Parlamentaariselle 
asevelvollisuuskomitealle an-
tamassaan lausunnossa liitto 
kiinnittää huomioita jo vuon-
na 2011 tehtyyn, TEM:n sel-
vitystyöhön, jonka mukaan 
eri hallinnonaloilla ei ole 
suunnitelmia siviilipalveluk-
sen suorittaneiden henkilöiden 

hyödyntämisestä kriisiaikana 
tai poikkeusoloissa. Reservi-
läisliiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjolan mukaan järjestelmän 
toimimattomuus on näkynyt 
myös viimeaikaisessa korona-
kriisissä. 
– Samaan aikaan kun varus-
miehet ja -naiset ovat toimi-
neet Poliisin tukena virka-apu-
tehtävissä ja heitä vaadittu 
käytettäväksi mm. maatiloilla 
kausityövoimana, ei vastaavia 
esityksiä siviilipalvelukseen 
liittyen ole kuulunut. Tämä-
kin kertoo osaltaan siitä, että 
henkilöitä koulutetaankin nyt 
siviilipalveluksessa sellaisiin 
normaaliajan häiriötilanteisiin 
ja poikkeusolotehtäviin, joita 
heillä ei kuitenkaan käytän-
nössä ole.  
Reserviläisliitto esittää selvi-
tettäväksi siviilipalveluksen 
korvaamista kansalaispalve-
luksella, jonka suorittaisivat 
naiset sekä ne miehet, jotka 
eivät suorita asepalvelusta. 
Järjestelmän tulisi tuottaa li-
sää todellista suorituskykyä 
yhteiskunnan häiriötilanteisiin 
sekä poikkeusoloihin ja sen 
toimintaa tulisi tukea kansal-
lisella varautumisrekisterillä, 
johon eri viranomaisten ja 
muiden tahojen henkilövara-
ukset kirjattaisiin. 
Parlamentaarisen asevelvol-
lisuuskomitean tehtävänä on 
selvittää yleisen asevelvol-
lisuuden kehittämistä ja pe-
rustuslain asettaman yleisen 
maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttämistä. Reserviläisliitto 
kiinnittää lausunnossaan huo-
mioita mm. siihen, että nyky-
mallista, vain miehiä koskevaa 
asevelvollisuutta kannattaa 
selvä enemmistö suomalaisis-
ta, mutta nuorten ikäluokkien 
ajattelu on muuttumassa. Pu-
heenjohtaja Pohjola korostaa 
kuitenkin nykyjärjestelmän 
toimivuutta ja varoittaa no-
peista uudistuksista.  
– Mielipidemittausten mukaan 
vain miehiä koskevaa asepal-
velusta kannattaa enää alle 
puolet nuorista suomalaisis-
ta. Reserviläisliitto kuitenkin 
katsoo, että helpoiten naisia 
saataisiin lisää asepalveluk-
seen laajentamalla vuosittaiset 
kutsunnat myös naispuolista 
ikäluokkaa koskeviksi. Ny-
kyjärjestelmää ei pidä liikaa 
horjuttaa, sillä se tuottaa meil-
le eurooppalaisittain erittäin 
vahvan sekä kustannustehok-
kaan puolustuskyvyn. 

Nykyisen asevelvollisuusjär-
jestelmän suurimpana ongel-
mana Reserviläisliitto pitää 
sitä, että jo noin viidennes 
miespuolisesta ikäluokasta 
vapautetaan asepalveluksesta 
terveydellisten ja muiden syi-
den johdosta eikä tämä joukko 
suorita myöskään siviilipalve-
lusta. Pidemmällä aikavälillä 
tämä voi muodostua asevel-
vollisuusjärjestelmän ylläpi-
tämisen kannalta ongelmalli-
seksi.

Jäsen- ja ampumaturva-
laskutuksen tietosuoja 
tarkasti säädelty
Maanpuolustusrekisterissä 
muodostetut jäsenmaksu- sekä 
ampumaturvalaskut tuloste-
taan ja lähetetään Cardplus 
Oy:n toimesta. CardPlus on 
ISO/IEC 27001 -tietoturvaser-
tifioitu yritys.
Reserviläisliitto vastaa Maan-
puolustusrekisterin toimin-
nasta. Rekisteristä toimitetaan 
viikoittain lasku- ja muuta 
materiaalia tulostettavaksi 
tai muuten muodostettavaksi 
Cardplus Oy:lle. Toimitus ta-
pahtuu aina salatun kanavan 
kautta. 
CardPlus Oy:n toimintaa hen-
kilötietojen käsittelyn osalta 
määrittää EU:n tietosuoja-ase-
tus. Reserviläisliitto ja Car-
dPlus Oy ovat allekirjoittaneet 
DPA-sopimuksen (Data Pro-
tection Agreement) henkilö-
tietojen käsittelyä koskien. 
Sen mukaisesti CardPlus Oy 
säilyttää henkilötietoaineisto-
ja EU:n tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti vain 45 päivää, 
jonka jälkeen kaikki henki-
lötiedot tuhotaan. Yrityksen 
henkilöstöllä on salassapi-
tovelvollisuus ja työntekijät 
ovat allekirjoittaneet vaitiolo-
sitoumuksen.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
tuli sovellettavaksi käytän-
töön 25.5.2018 alkaen. Uuden 
sääntelyn myötä yritysten ja 
yhdistysten on käsiteltävä 
entistä huolellisemmin esi-
merkiksi asiakkaista, työnte-
kijöistä ja jäsenistä kerättyjä 
henkilötietoja. Henkilötieto-
jen käsittelystä on myös infor-
moitava nykyistä selkeämmin, 
koska tietosuoja-asetus koros-
taa henkilötietojen käsittelyn 
läpinäkyvyyden tärkeyttä.
Tietosuoja-asetuksen johdosta 
myös Maanpuolustusrekiste-
rissä tehtiin muutoksia henki-

lötietojen käsittelyn periaat-
teisiin ja sääntöihin. Jokainen 
rekisteriin käyttöoikeuden 
saava liiton, piirin tai yhdis-
tyksen käyttäjä on sitoutunut 
noudattamaan näitä sääntöjä. 
Pääsy henkilötietoihin on ra-
jattu vain sitä yhteisöä kos-
kevaksi, johon asianomaisella 
henkilöllä on oikeus. 
Piireille ja yhdistyksille suun-
natut tiedustelut
Mikäli piireihin tai yhdistyk-
sille tulee jäseniltä tieduste-
luita henkilötietojen käytöstä 
ja luovuttamisesta kolmansille 
osapuolille, esimerkiksi pii-
rilehden postitusta varten, tu-
lee nämä tiedustelut toimittaa 
Maanpuolustusrekisterin pää-
käyttäjälle. 

Jäsenet voivat päivittää 
tietojaan itse
Käyttäjätunnuksena toimii 
oma jäsennumero ja ensim-
mäisellä sisäänkirjautumisker-
ralla salasanana on postinu-
mero. Salasana on vaihdettava 
ensimmäisen sisäänkirjautu-
misen yhteydessä.
Jäsenrekisterin tietoja päivi-
tetään säännöllisesti Postin 
järjestelmistä, joten muuttu-
neita osoitetietoja ei tarvitse 
rekisteriin tallentaa. Liitto 
toivoo kuitenkin, että jäsenet 
pitävät oman puhelinnume-
ronsa, sähköpostiosoitteensa 
ja sotilasarvonsa ajan tasalla 
rekisterissä. Myöskään ylen-
nystietoja ei kirjata rekisteriin 
automaattisesti vaan ne on kir-
jattava rekisteriin tai ilmoitet-
tava liittoon itse.

Liittohallituksen etä- 
kokous teki tärkeitä  
päätöksiä
Liittohallitus hyväksyi viime 
vuoden tilinpäätöksen. Lisäksi 
päätettiin muutoksista koski-
en ansiomitaleita. Seuraava 
kokous pyritään pitämään 
Vantaalla, mikäli kokoontu-
misrajoitukset eivät ole enää 
voimassa.
Reserviläisliiton liittohallitus 
piti kautta aikojen ensimmäi-
sen etäkokouksensa lauantai-
na 25.4.2020. Kokoukseen 
osallistui puheenjohtajan 
lisäksi 25 liittohallituksen 
jäsentä sekä kolme liiton toi-
mihenkilöä. Kokous saatiin 
käytyä läpi päätösvaltaisena 
Telian laajasta verkkohäiriöstä 
huolimatta.

Liittohallitus kokoustaa vuo-
den 2020 aikana yhteensä 
kolme kertaa ja lauantaina 
järjestetty kokous oli halli-
tuksen tämän vuoden toinen 
kokous. Toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg esitteli hallitukselle 
vuoden 2019 tilinpäätöksen, 
jonka hallitus hyväksyi yk-
simielisesti. Tilinpäätös oli 
23 854 euroa ylijäämäinen. 
Kokouksessa päätetään että, 
hallituksen jäsenet voivat al-
lekirjoittaa Visma Sign -alle-
kirjoituspalvelun avulla tase-
kirjan hallituksen kokouksen 
jälkeen, jonka jälkeen voidaan 
normaaliin tapaan järjestää ti-
lintarkastus.
Viime vuoden toimintaa esit-
teli liiton varapuheenjohtaja 
Terhi Hakola. Ammunta oli 
edelleen tärkein toimintamuo-
to ja ammuttuja laukauksia 
kertyi yhteensä ennätyksel-
liset 4,2 miljoonaa. Liiton 
tiedottaminen oli aktiivista ja 
mediatiedotteita laitettiinkin 
43. Valtakunnallisen Turpo-
tietä-tietokilpailun suunnittelu 
aloitettiin ja kilpailu käydään 
tulevana syksynä lukioissa 
ympäri Suomen. Lisäksi liitto 
sai valmiiksi vuoden lopulla 
naisten koulutusohjelman.
Turpotietäjä-tietokilpailun 
lisäksi tämän vuoden isoja 
panostuksia liiton taholta on 
uusien piiri- ja yhdistyssi-
vujen käyttöönotto. Sivustot 
otetaan käyttöön porrastetusti 
nyt kevään aikana ja seuraava 
julkaisuajankohta on vappu-
na. Liittohallituksen lauantain 
kokous päätti antaa valiokun-
nalle tehtäväksi laatia esitys 
Reserviläisliiton toiminta-
suunnitelmasta ja talousarvi-
osta vuodelle 2021.
Reserviläisliitto valmistelee 
parhaillaan uutta strategiaa 
vuosille 2021–2023, mikä 
hyväksytään marraskuun liit-
tokokouksessa Seinäjoella. 
Puheenjohtaja Ilpo Pohjo-
la avasi strategiatyöryhmän 
työskentelyn tämänhetkistä 
tilannetta. Liittohallituksen 
kokous antoi strategiatyöryh-
mälle tehtäväksi laatia seuraa-
va strategiaversio liiton valio-
kunnan seminaarikokouksessa 
käsiteltäväksi, jonka jälkeen 
strategia voidaan lähettää lau-
sunnolle piireihin ja jäsenyh-
distyksiin.
Liittohallitus teki myös muu-
toksia ansiomitalien piiri-
kiintiöihin. Hallitus päätti 
Pronssisten ansiomitalien 

poistosta piirikiintiöistä sekä 
niiden myöntämiskäytäntöjen 
muutoksista. Pronssisten an-
siomitalien hakemukset tulee 
jatkossa toimittaa liiton toi-
mistolle, jossa ne käsitellään 
ansiomitalitoimikunnan sään-
töjä noudattaen.

Puolustusvoimilta uusi 
määräys kunnia- ja  
ansiomerkkien   
kanto-oikeudesta
Puolustusvoimien pääesikun-
ta on tänä keväänä antanut 
uudistetun määräyksen kun-
nia- ja ansiomerkkien kan-
to-oikeudesta. Ohjeen mukaan 
maanpuolustusjärjestöjen an-
sioristejä ja -mitaleita voidaan 
kantaa sotilas- ja virkapuvussa 
kuten virallisia kunniamerk-
kejä. Jos henkilö on saanut 
samalta järjestöiltä useampia 
ristejä tai mitaleita, hän kan-
taa niistä pääsääntöisesti vain 
korkeinta saamaansa.
Reserviläisten kohdalla Puo-
lustusvoimien antaman kan-
to-oikeuden määräys astuu sil-
loin voimaan, kun hän käyttää 
sotilaspukua. Siviilipuvussa 
reserviläinen voi kantaa kaik-
kia saamiansa ansiomerkkejä, 
sillä siviilipukua Puolustus-
voimien kanto-oikeuden mää-
räys ei koske.
– Puolustusvoimien ohje on 
tehty myös meille reserviläi-
sille noudatettavaksi silloin, 
kun me sotilaspukua syystä tai 
toisesta kannamme. Yleensä-
kin, kun sotilaspuku on päällä, 
sen kanssa tulisi käyttäytyä 
mahdollisimman tahdikkaasti. 
Osa tätä tahdikkuutta on myös 
annettujen kunniamerkkisään-
nösten ehdoton noudattami-
nen, toteaa Reserviläisliiton 
kunniajäsen ja ansiomerk-
kityöryhmän puheenjohtaja 
Osmo Suominen.

Kanto-oikeus liiton ja 
kahden piirin ansio- 
merkeillä
Reserviläisliiton ansiomer-
keistä kanto-oikeus on seu-
raavilla: ansioristillä soljella, 
ansioristillä sekä kultaisella, 
hopeisella tai pronssisella an-
siomitalilla. Reserviläisliiton 
erikoisluokan ansiomitalilla 
ei ole kanto-oikeutta sotilas-
puvussa. Reserviläisliiton pii-
rien osalta sotilaspuvussa saa 
kantaa Etelä-Hämeen piirin 
ristiä tai mitalia sekä Varsi-
nais-Suomen reservipiirien 
ansiomitalia.
Reserviläisliiton palkitsemi-
sista on lisäksi säädetty siten, 
että samaan aikaan saa kantaa 
korkeinta saatua ristiä ja kor-
keinta saatua mitalia. Lisäksi 
siviilipuvussa saa edellä mai-
nittujen lisäksi kantaa samaan 
aikaan myös erikoisluokan an-
siomitalia.
Yleisperiaatteena on, että ko-
timaiset kunniamerkit kanne-
taan aina ennen ulkomaisia ja 
sodan ajan ansioista myönne-
tyt ennen rauhan ajan ansioista 
saatuja. 

Some-vaikuttamisen  peruskurssi reserviläisen taistelutaitoihin
Ampumataitopäivä etänä - ja tilanteet sitten someen
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MPK toteuttaa verk-
ko- ja etäkoulutusta 
sekä omina, erillisinä 
verkkokursseinaan, 
että osana kaikkea 
muuta koulutusta. 
Verkko-oppimisym-
päristö PVMoodlessa 
ja muissa verkkopal-
veluissa toteutetta-
van koulutuksen tar-
koituksena on, että 
MPK:n toimintaan voi 
osallistua lähestul-
koon viikonpäivästä, 
vuorokaudenajasta ja 
muista olosuhteista 
riippumatta.
Puolustusvoimien Koulutus 
2020 -ohjelman tavoitteena 
on, että simulointi, verkko- ja 
virtuaalikoulutus tulevat luon-
tevaksi osaksi asevelvollisen 
koulutusta. Samoja tavoittei-
ta on myös MPK:lla, joka on 
Puolustusvoimien strateginen 
kumppani.
MPK:n tavoitteena on, että 
kaikkeen koulutukseen liittyy 
verkkoympäristöissä toteutet-
tava etävaihe. Etävaiheessa 
osallistujille jaetaan heidän 
tarvitsemiaan perustietoja 
kurssia varten, ja kurssin teo-
riaosuuksia voidaan toteuttaa 
luokkatilojen sijaan netissä. 
Näin itse kurssilla toiminta 
painottuu käytäntöön, kun teo-
ria on opittu itselle sopivaan 

tahtiin mieluisassa paikassa.
Etäopintoina on mahdollista 
suorittaa esimerkiksi sotilas-
pedagogiikan eli kouluttami-
sen ja opettamisen, sotilasjoh-
tamisen ja Puolustusvoimien 
B-ajolupaan oikeuttavan kou-
lutuksen teoriaosuuksia.
Taktiikan kielen perusteet hal-
tuun verkkokurssilla
Taktiikan kieli -verkkokoulu-
tuksessa opiskellaan sotilaal-
lisessa toiminnassa käytetyn 
taktiikan kielen perusteita eli 
sotilasmerkistön ja -lyhen-
teiden käyttöä. Jokainen so-

tilasjohtaja suunnittelee toi-
mintaansa ja tekee päätöksiä 
tilannekuvan perusteella. 
Tilannekuvan on oltava mah-
dollisimman tarkka ja ajanmu-
kainen. Siksi kaikkien tiedon 
tuottajien etulinjasta esikun-
tiin asti on osattava yhteinen 
tapa – siis yhtenäiset taktiset 
merkit sekä yhdenmukaiset 
lyhenteet – kuvata tilannetta ja 
suunnitelmia.
Taktiikan kieli -verkkokou-
lutus sopii kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Erityisen hy-
vin kurssi soveltuu kaikilla 

tasoilla toimiville reservin 
johtajille. Noin 40 tuntia kes-
tävän kurssin suorittamisesta 
voi saada yhden rinnasteisen 
kertausharjoituspäivän.

Yhteistyössä Puolustus-
voimien kanssa
— MPK on vallitsevan ti-
lanteen vuoksi vauhdittanut 
verkkokoulutuksen toteutusta 
ja suunnittelua. Suunnittelus-
sa tehdään yhteistyötä Puo-
lustusvoimien kanssa, kertoo 
MPK:n koulutusjohtaja Timo 

Mustaniemi
Puolustusvoimien Koulutus 
2020 -ohjelman tavoitteena 
on, että simulointi, verkko- ja 
virtuaalikoulutus tulevat luon-
tevaksi osaksi asevelvollisen 
koulutusta. Samoja tavoitteita 
on myös MPK:lla.
— Meillä on paljon hyviä 
sisältöjä, kuten juuri julkais-
tu Taktiikan kieli -koulutus. 
Lisäksi vapaaehtoisten mo-
nipuolinen kokemus ja panos 
koulutuksen kehittämiseksi on 
erittäin tervetullutta, Musta-
niemi lisää.
Vapaaehtoisten osaamisesta 
vauhtia verkkokoulutuksen 
kehittämiseen
Kokonaan verkossa olevien 
koulutusten lisäksi MPK:ssa 
kehitetään verkkokoulutus-
ta osana muuta koulutusta. 
Verkkokoulutuksella ei ole 
tarkoitus korvata lähiopetusta, 
mutta se antaa hyvän välineen 
opiskella etukäteen viikonlo-
pun lähiopetusjaksoilla kou-
lutettavia asioita. Näin koko 
koulutusviikonloppu saadaan 
hyödynnettyä parhaalla mah-
dollisella tavalla.
Verkkokoulutuksen ja etäopin-
tojen kehittämiseksi MPK ke-
rää vapaaehtoisiltaan ideoita, 
kokemuksia ja ajatuksia Sur-
veypal-kyselyllä. Osaa kyse-
lyyn vastanneista kutsutaan 
mukaan Teams-työtilaan, jossa 
ideoita, ehdotuksia ja valmiita 
materiaaleja on mahdollista 
kehittää ja jakaa yhdessä mui-
den kanssa. Jos kiinnostuit, 
vastaa kyselyyn.
Taktiikan kieli – yhteinen tapa 

kuvata tilannetta ja suunnitel-
mia
Taktiset merkit -verkkokoulu-
tuksessa opiskellaan sotilaal-
lisessa toiminnassa käytetyn 
taktiikan kielen perusteita eli 
sotilasmerkistön ja -lyhen-
teiden käyttöä. Jokainen so-
tilasjohtaja suunnittelee toi-
mintaansa ja tekee päätöksiä 
tilannekuvan perusteella. 
Tilannekuvan on oltava mah-
dollisimman tarkka ja ajanmu-
kainen. Siksi kaikkien tiedon 
tuottajien etulinjasta esikun-
tiin asti on osattava yhteinen 
tapa – siis yhtenäiset taktiset 
merkit sekä yhdenmukaiset 
lyhenteet – kuvata tilannetta ja 
suunnitelmia.
— Taktiikan kieli -verkko-
kurssi on uusin verkkokou-
lutuksemme. Se kuitenkin on 
vain alkua sille, että pyrimme 
siirtämään ja tuottamaan vai-
heittain laadukasta koulutusta 
verkkoon, kertoo Timo Mus-
taniemi.
Taktiikan kieli -verkkokou-
lutus sopii kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Erityisen hy-
vin kurssi soveltuu kaikilla 
tasoilla toimiville reservin 
johtajille. Noin 40 tuntia kes-
tävän kurssin suorittamisesta 
voi saada yhden rinnasteisen 
kertausharjoituspäivän. Jos 
haluaa KH-päivän, kurssille 
tulee ilmoittautua MPK:n kou-
lutuskalenterin kautta.
Tervetuloa oppimaan!

MPK:n toiminta jat-
kuu koronasta huo-
limatta. Lähikou-
lutuksia jatketaan 
näillä näkymillä syk-
syllä 2020. Kevään ja 
kesän aikana toteu-
tetaan etäkoulutuk-
sia, tehdään suunnit-
telutyötä ja luodaan 
tiiviitä yhteyksiä va-
paaehtoisen maan-
puolustuksen tekijöi-
hin.
Hallituksen ja Puolustusvoi-
mien päätöksiä mukaillen 
MPK keskeytti suunnitellun 
koulutustoimintansa kevään 
aikana. Tilanne on mahdollis-
tanut toiminnan painopisteen 
siirtämisen suunnitteluun. Ete-
lä-Suomen maanpuolustuspii-
rin valmiuspäälliköt Markus 
Häyhtiö ja Pasi Raatikainen 
ovat olleet yhteydessä lähes 
kaikkiin piirin MPK:n soti-
laallisia valmiuksia tukevaan 
(SOTVA) toimintaan sitou-
tuneisiin henkilöihin. Tämän 
pohjalta on tehty koulutta-
missuunnitelmia, valmisteltu 
esityksiä avainhenkilöiden 
käskyttämiseksi erilaisiin 
PV:n harjoituksiin sekä hyö-
dynnetty kentän osaajia mm. 
koulutusohjelmien suunnitte-
lutyössä.

Yhteistyö Puolustusvoimien 
edustajien kanssa on jatkunut 
keskeytyksettä koulutustauon 
aikana. ”Puolustusvoimien 

kyky mukautua tilanteeseen 
on ollut erittäin hyvä”, iloitsee 
valmiuspäällikkö Raatikainen. 
Lisäksi Aluetoimiston edusta-
jan osallistuminen mm. Maa-
kuntakomppanioiden tiedotus-
tilaisuus -webinaariin on ollut 
hyvä osoitus PV:n tahdosta 
tukea vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä.
Kevään aikana toteutetut 
etäkoulutukset ovat osoit-
tautuneet erittäin suosituksi. 
Maakuntakomppanioiden tie-
dotustilaisuudet, arjen viesti-
välineisiin liittyvät koulutuk-
set, säteilymittausjoukkueiden 
koulutukset ja taistelupelas-
tajan toiminta ovat aihe-esi-
merkkejä piirin webinaareista. 
”On ollut todella ilahduttavaa 
nähdä reserviläisten halua-
van kehittää itseään monin 
tavoin”, piiripäällikkö Petri 
Parviainen toteaa seurattuaan 
koulutuksia.

Merkittävää työtä on tehty 
PVMoodlen itseopiskelukurs-
sien valmistelussa. Tarjolla 
on esim. taktiikan kielen ja 
sotilaspegogiikan lisäksi koh-
dennettuja kursseja mm. alue-
valvonnasta ja poliisille annet-
tavasta virka-avusta.

Syksyn 2020 koulutuskalen-
teri on pääosin jo nähtävissä 
MPK:n koulutuskalenteris-
sa. ”Hakeudu kursseille, siitä 
on kaikille hyötyä”, kehottaa 
valmiuspäällikkö Markus Hä-
yhtiö. ”Otamme vastaan myös 
ajatuksia ja toiveita vaikka 
osoitteeseen etela-suomi@
mpk.fi”, hän lisää.

TEKSTI:
PASI RAATIKAINEN JA 
MARKUS HÄYHTIÖ

KUVA TOMMY KOPONEN

MPK etäkouluttaa ja suunnittelee syksyn kursseja

Osaamisen kehittämistä omalla kotisohvalla
MPK-verkkokoulutus mahdollistaa etäopiskelun

MPK:n tavoitteena on, että kaikkeen koulutukseen liittyy verkkoympäristöissä toteutettava etävaihe. ( KUVA: 
Tommy Koponen) 
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Sotainvalidien Veljesliitto pe-
rustettiin 18. elokuuta 1940, 
kun talvisodassa pysyvästi 
vammautuneet halusivat ottaa 
sotavammaisten asian itse hoi-
taakseen. Pitkään sotainvalidit 
jaksoivatkin olla järjestönsä 
ohjaksissa niin liitto- kuin 
piiri- ja osastotasollakin. Ny-
kyään sotainvalidien korkea 
keski-ikä, 95 vuotta, on verot-
tanut heidän jaksamistaan ja 
vastuu järjestöstä on siirtynyt 
pääosin nuoremmille hartoille. 
Vuoden 2020 alussa sotainva-
lideja oli elossa n. 1200 ja hei-
dän puoliso- ja leskijäseniään 
noin 5400.

Takaisin työelämään
Alussa tärkein tavoite oli saada 
sotainvalidit palaamaan arkeen 
ja työelämään vammoistaan 
huolimatta. Tavoitetta tuettiin 
järjestämällä sotainvalideille 
ammattikursseja, joita järjesti 
useampi järjestö, mutta joista 
Veljesliitto otti päävastuun pe-
rustamisensa jälkeen. Vuonna 
1942 säädetty sotainvalidien 
työhuoltolaki siirsi vastuun 
valtiolle. Vuosien 1940–1955 
aikana ammattikoulutusta sai 
n. 10 000 sotainvalidia.

Laitosten perustaminen
Sotien loputtua piti ratkaista 
tuhansien laitoshoitoa vaa-
tivien sotainvalidien hoito. 
Veljesliitto päätti hankkia ja 

rakentaa omia hoitolaitoksia 
jäsenten hoidon turvaamisek-
si. 1940-luvulla liitto perusti 
kaikkiaan kuusi laitosta: Kau-
nialan sotavammasairaalan 
vaikeavammaisten huoltolai-
tokseksi, Suitian työhuoltolan 
ja Valmulan huoltolaitoksen 
aivovammaisille, sotatuberku-
loottisten ammattikurssikes-
kuksen Liperiin, amputoitujen 
kuntoutumislaitoksen Kaski-
saareen, sotasokeiden huol-
tokodin Tammirinteelle sekä 
aivovammaisten hoito- ja 
tutkimuslaitoksen Helsinkiin. 
Laitosten kustannuksista ovat 
vastanneet liitto ja valtio. Liit-
to luopui hiljalleen laitoksista 
ja myi viimeiset laitoksensa 
pois 2000-luvun alkuvuosina.

Sotilasvammalain  
kehittäminen
Poliittisesti sitoutumaton So-
tainvalidien Veljesliitto on 
ollut mukana kehittämässä ja 
parantamassa sotilasvamma-
lakia, mikä on mahdollistanut 
sotainvalidien monipuolisen 
huollon. Tämä on onnistunut 
hyvässä yhteistyössä poliitik-
kojen ja viranomaisten kanssa.
Tärkein sotainvalidityö on 
aina tehty kentällä. Sen on 
mahdollistanut koko maan 
kattava piiri- ja osastoverkos-
to. Suomessa toimi vuoden 
2019 alussa 18 piiriä ja niiden 
alla 120 osastoa sekä yksi piiri 
Ruotsissa.

Aktiivisesta kentästä sai al-
kunsa myös koko Suomen 
kattava sairas- ja veljeskotien 
verkosto, jota piirit lähtivät 
alueillaan ajamaan jo 1970-lu-
vun lopulla, jotta ne pystyisi-
vät palvelemaan sotainvalidi-
en lisääntyneitä laitoshuollon 
ja kuntoutuksen tarpeita sekä 
turvaamaan heidän vanhuu-
denpäivänsä. Suurin osa ny-
kyisistä 21 sairas- ja veljesko-
dista perustettiin 1980-luvulla 
ja 1990-luvun alkupuolella. 
Kustannuksista vastasivat 
pääasiassa valtio ja Raha-au-
tomaattiyhdistys, piirit puoles-
taan olivat keskeisesti toteut-
tamassa rakennushankkeita. 
Valtion ehtona mukaan tulolle 
oli, että aikanaan sotainvalidi-
en ja veteraanien vähentyessä 
laitokset palvelisivat myös 
muuta väestöä.
 

Jäsenistä huolehditaan 
loppuun asti
Veljesliitto huolehtii jäsenis-
tään loppuun asti, mutta so-
peuttaa samalla toimintaansa 
pienenevän jäsenmäärän mu-
kaan. Liitolle on tärkeää, että 
yhteys jäseniin säilyy ja heille 
kuuluvat palvelut turvataan 
jatkossakin. Kenttäorganisaa-
tio järjestää vapaaehtoisten 
tukijäsentensä ja yhteistyössä 
muiden paikallisten toimijoi-
den kanssa jäsenille virkistys-
tilaisuuksia ja mahdollisuuk-
sia tavata toisiaan.

Sodassa vammautuneiden tukena 80 vuotta

Padasjoen koulutus-
keskus on avattu jäl-
leen ampumaharasta-
jien käyttöön. Keskus 
on ollut suljettuna 
maaliskuun puolesta 
välistä lähtien koro-
naepidemian vuoksi. 
Padasjoki sijaitsee Päijät-Hä-
meessä noin 50 kilometriä 
Lahdesta pohjoiseen Lahti – 
Jämsä tien varrella ja on ollut 
maanpuolustusjärjestöjen kou-
lutus- ja harjoitusalueena vuo-
desta 1996 lähtien.

Koulutuskeskus avattiin käyt-
töön 14.5. alkaen tiukoin 
ehdoin. Sen varaavat yhdis-
tykset vastaavat itse omista 
toiminnoistaan keskuksella ja 
niiden on otettava huomioon 
voimassa olevat kokoontumis-
rajoitukset. Yhdellä radalla saa 
olla enintään viisi ampujaa sa-
manaikaisesti turvavälit huo-
mioiden. Siviilitoimijat eivät 
saa olla kontaktissa alueella 
mahdollisesti olevan puolus-
tusvoimien henkilöstön kans-
sa, eivätkä puolustusvoimien 
käyttämät tilat ole siviilien 
käytettävissä. Ampujien on 
myös huolehdittava riittävästä 
käsihygieniasta esimerkiksi 
taululaitteita käyttäessään.
Erityisesti tulee huomioida se, 
ettei alueella synny vuoroaan 
odottavista ruuhkaa.
Padasjoelle aikaisemmin teh-
dyt varaukset ovat lähtökoh-
taisesti voimassa, mutta omat 
vuorot kannattaa tarkistaa lii-
ton toimistosta toimisto@rul.
fi.

Padasjoen koulutuskeskus avattu
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Puolustusvoimat jär-
jestää Maavoimien 
maakuntakomppa-
nioiden ja Merivoi-
mien maakuntajouk-
kojen reserviläisille 
yhden päivän mittai-
sen vapaaehtoisen 
harjoituksen (VEH) 
touko-kesäkuun ai-
kana. Puolustus-
voimien tekemien 
toimenpiteiden tar-
koituksena on var-
mistaa, että valmius 
Suomen sotilaalli-
seen puolustamiseen 
ja mahdollisuus yh-
teiskunnan tukemi-
seen säilyy kaikissa 
tilanteissa.
Päivän kestoisen vapaaehtoi-
sen harjoituksen tavoitteena 
on kertoa maakuntakomppa-
nioiden ja -joukkojen reser-
viläisille Puolustusvoimien 

koronatilanteesta sekä päivit-
tää reserviläisten virka-apu-
sitoumukset ja suostumus-
sopimukset valmiudellisiin 
tehtäviin.

Harjoituksen ajankohta vaihte-
lee alueittain ja Puolustusvoi-
mien aluetoimistot vastaavat 
kutsukirjeiden lähettämisestä 
reserviläisille. Harjoituksen 
toteuttamisessa otetaan huo-
mioon Puolustusvoimissa teh-
dyt toimenpiteet koronaviruk-
sen leviämisen hidastamiseksi 
ja altistumisriskin vähentämi-
seksi. Asevelvollisten turvalli-
suudesta huolehditaan, eivätkä 
varusmiehet ja reserviläiset 
ole keskenään tekemisissä.

Puolustusvoimien tehtävistä 
koronaepidemian aikana ovat 
vastanneet palkattu henki-
lökunta ja varusmiehet. Ko-
ronatilanteen mahdolliseen 
pitkittymiseen, luonteen muut-
tumiseen tai epidemian leviä-
miseen liittyen Puolustus-
voimat varautuu tarvittaessa 
hyödyntämään myös reservi-

läisiä. Reserviläisillä voidaan 
esimerkiksi täydentää Puolus-
tusvoimien valmiuden ylläpi-
tämiseen tarvittavia joukkoja 
tai virka-apukykyä.

Koronaepidemian aikana Puo-
lustusvoimat on tähän men-
nessä tukenut muun muassa 
Poliisia Uudenmaan eristämi-
sessä, Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitosta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriötä henkilös-
tö- ja materiaalituella, sekä 
Rajavartiolaitosta meripelas-
tus- ja rajavalvontatehtävissä.

Lähes kaikki kurssille 
valitut antoivat suos-
tumuksensa kokei-
luun.
P u o l u s t u s m i n i s t e r i ö n 
18.2.2020 antaman yhteisma-
joitusta koskevan asetuksen 
mukainen yhteismajoitusko-
keilu alkoi Maavoimien reser-
viupseerikurssilla 256. Yhteis-
majoituskokeilu toteutetaan 
reserviupseerikurssin kaikissa 
viidessä yksikössä. Reserviup-
seerikurssin lähiopetus alkoi 
Haminassa 21.-22. toukokuu-
ta.
Reserviupseerikurssille vali-
tuista noin 600 upseerioppi-
laasta lähes jokainen eli hie-
man yli 90 prosenttia ilmoitti 
kurssivalintansa yhteydessä 
halukkuudestaan osallistua 
vapaaehtoiseen yhteismajoi-
tuskokeiluun. Naisia kaikista 
upseerioppilaista on noin 7 
prosenttia. 
Yhteistupiin majoitetaan ne 
henkilöt, jotka ovat antaneet 
suostumuksensa yhteismajoi-
tuskokeiluun osallistumisesta. 
Suostumus tarkistetaan vielä 
kurssille saapumisen yhtey-
dessä.
Reserviupseerikurssin johtaja 
everstiluutnantti Tommi Sika-
nen pitää suostumuksensa an-
taneiden prosenttilukua mer-
kittävänä.
- Näyttäisi siltä, että nuoret 
suhtautuvat kokeiluun erittäin 
positiivisesti. Tämä on hienoa, 
sillä idea tähän kokeiluun on 
alkujaankin tullut varusmie-
hiltä itseltään. Kun vapaaeh-
toisia on näin runsaasti, myös 
kokeilun järjestelyt ovat suh-
teellisen helppo toteuttaa.

Yhteistupiin majoitetaan 
lähtökohtaisesti sama mää-
rä miehiä ja naisia. Mikäli 
sukupuolijakauma tuvissa 

muuttuu merkittävästi, ma-
joitusjärjestelyjä muutetaan 
varusmiesten niin halutessa. 
Tilapäisten muutosten, ku-
ten lomien tai sairastapausten 
vuoksi majoitusjärjestelyjä ei 
muuteta, mutta varmistetaan, 
että yhteismajoitustuvissa on 
aina vähintään kaksi miestä ja 
kaksi naista.
Sosiaalitilat, kuten peseyty-
mis- ja saniteettitilat, ovat 
yhteystuvissa majoittuville 
miehille ja naisille edelleen 
erilliset. Yhteismajoituskokei-
luun osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Upseerioppilailla on 
oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus milloin tahansa. 
Näissä tapauksissa suostu-
muksen peruuttajat majoite-
taan normaaliin tapaan mies-
ten tai naisten tupaan.

Kokeilulla selvitetään 
yhteismajoituksen  
vaikutuksia
Yhteismajoituskokeilun ta-
voitteena on saada tutkittua 
tietoa ja kokemuksia yhteis-
majoituksen vaikutuksista 
palveluksessa olevien toimin-
takykyyn, ryhmäkiinteyteen, 
palveluksen sujuvuuteen, 
tiedonkulkuun, koulutustu-
loksiin ja tilojen käyttöön 
kasarmioloissa. Kokeilussa 
selvitetään myös yhteisma-
joituksen muita mahdollisia 
vaikutuksia sekä majoitus-
järjestelyjen haasteita ja rat-
kaisukeinoja. Kurssinjohtaja 
Sikasen mukaan yhteismajoi-
tuskokeilu otetaan Reser-
viupseerikoulussa vastaan 
tervetulleena ja positiivisena 
kehitysaskeleena. 
-  Nyt alkavalla kokeilulla ke-
rätään kokemuksia ja tietoa 
yhteismajoituksesta nimen-
omaan kasarmioloissa, maas-
toharjoituksissahan yhteisma-
joittuminen on ollut käytössä 
niin kauan kuin naisilla on ol-
lut mahdollisuus suorittaa ase-
palvelus. 
Yhteismajoituskokeilu toteu-
tetaan reserviupseerikurssin 
kaikissa viidessä yksikössä, 
joihin yhteistupia muodoste-
taan yhteensä 12 kappaletta. 
Sikasen mukaan kokeilu vaatii 
vain joitakin käytännön järjes-
telyitä.
- Kokeiluun osallistuvien tu-
pien sänkyjako toteutetaan 
yksikön haluamalla tavalla. 
Tupiin ei kuitenkaan tehdä 
normaalista poikkeavia ka-
lustojärjestelyjä, eikä hankita 
erilisiä sermejä tai vastaavia. 
Yhteistupakokeiluun osallis-
tuville kuitenkin mahdolliste-
taan vaatteiden vaihto muualla 
kuin omassa tuvassa, esimer-
kiksi peseytymistiloissa. 

Puolustusvoimat järjestää maakuntakomppanioiden reserviläisille 
yhden päivän kestoisen vapaaehtoisen harjoituksen

Yhteismajoituskokeilu käynnistyi reservi-     
upseerikurssilla 256 Haminassa

Vaikka kertausharjoitukset on peruttu heinäkuun 2020 loppuun asti, on Puolustusvoimilla mahdollisuus kut-
sua reserviläisiä palvelukseen tarvittaessa.

Naisia kaikista upseerioppilaista on noin 7 prosenttia. 

Lähes kaikki kurssille valitut antoivat suostumuksensa kokeiluun.
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Maanpuolustussoit-
tokunnat ovat eri 
puolilla Suomea ak-
tiivisesti toimivista 
harrastajapuhallinor-
kestereista muodos-
tettuja kokoonpanoja, 
puhallinorkestereita, 
jotka toimivat Maan-
puolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) 
ohjauksessa.
Maanpuolustussoittokuntien 
tehtävä on tukea suomalaisten 
maanpuolustusmyönteisten 
asenteiden ylläpitoa ja ke-
hittymistä musiikin keinoin. 
Soittokunnat esiintyvät muun 
muassa MPK:n, veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen ti-
laisuuksissa sekä erikseen 
sovittaessa Puolustusvoimien 
tilaisuuksissa. Myös kunnat ja 
seurakunnat sekä muun muas-
sa MPK:n yhteistyökumppanit 
voivat tilata soittokuntia käyt-
töönsä. Soittokunnat järjes-
tävät myös omia konsertteja 
sekä tilauskonsertteja.
Musiikillisesti maanpuolus-
tussoittokuntien toimintaa 
johtaa ja ohjaa MPK:n keskus-
toimiston organisaatioon si-
joitettu ylikapellimestari. Hä-
nen ohjauksessa soittokuntien 
omat kapellimestarit vastaavat 
musiikillisesta osaamisesta ja 
taiteellisesta toiminnasta. Läh-
tökohtana on, että taiteellinen 
osaaminen luodaan ”emo-or-
kesterin” aktiivisen toiminnan 
tuloksena.
Ensimmäisten maanpuolus-
tussoittokuntien perustami-
sen yhteydessä soittokunnille 
hyväksyttiin esiintymisasut. 
Puvun on suunnitellut Eija Ni-
vukoski.
MPK:n tavoitteena on Puolus-
tusministeriön tulosneuvotte-
lujen mukaisesti perustaa soit-
tokunta jokaiseen alueelliseen 
maanpuolustuspiiriin. Vuoteen 

2019 mennessä maanpuolus-
tussoittokuntia oli perustettu 
viiteen piiriin. Puhallinorkes-
terin, josta maanpuolustus-
soittokunta on perustettu, tulee 
kuulua yhdistysrekisteriin.

Soittokunnan esiintymi-
sistä sopiminen
Maanpuolustussoittokuntien 
vuosittainen esiintymisaika-

taulu rakentuu pääsääntöises-
ti kaksiosaisen suunnittelun 
tuloksena. Puolustusvoimien 
kautta tulevat pyynnöt ote-
taan vastaan edellisen vuoden 
keväällä ja MPK:n omat tilai-

suudet lisätään suunnitteluun 
syksyllä.
Yksittäisiä esiintymisiä so-
vittaessa pyydetään ottamaan 
yhteyttä joko MPK keskustoi-
mistossa toimivaan ylikapel-
limestariin tai suoraan soitto-
kuntien esiintymistilauksista 
vastaaviin henkilöihin. Yhte-
ystiedot löytyvät kunkin soit-
tokunnan sivuilta. Maanpuo-
lustussoittokunnat esiintyvät 
pääasiassa nimen mukaisen 
piirin alueella.

MPK Etelä-Suomen soitto-
kunta
MPK Hämeen soittokunta
MPK Pohjanmaan soittokun-
ta
MPK Pohjois-Suomen soitto-
kunta
MPK Savo-Karjalan soitto-
kunta

Mukana talvisodan  
päättymisen muisto- 
juhlissa

Maanpuolustussoittokunnat 
olivat näkyvästi mukana tal-
visodan päättymisen 80-vuo-
tismuistojuhlissa eri paikka-
kunnilla sekä Suomessa että 
Yhdysvalloissa.

Oulussa juhlinta alkoi lauan-
taina 7.3., kun Sotaveteraa-
niviikko avattiin Rotuaarin 
keskusaukiolla. MPK Poh-
jois-Suomen soittokunta esiin-
tyi avajaisissa ja talvisodan 
päättymispäivän muistojuh-
lassa 13.3. klo 14 Keskustan 
seurakuntatalossa. Ennen 
juhlaa klo 12 suoritettiin kun-
nianosoitukset Oulun sanka-
rihaudoilla. Lapin lennosto 
kunnioitti seppeleenlaskua 
ylilennolla. Oulussa muisto-
juhlan järjestelyistä vastasivat 
Pohjois-Pohjanmaan Senio-
riupseerit ry yhdessä paikal-
listen veteraanijärjestöjen 

kanssa.

Tampereella MPK Hämeen 
soittokunta esiintyi talvisodan 
päättymisen kirkkojuhlassa 
Tampereen tuomiokirkossa 
perjantaina 13.3. klo 18 ka-
pellimestari Pekka Ahosen 
johdolla. Musiikkipitoisesta 
ohjelmasta soittokunnan li-
säksi vastasivat muun muassa 
kamarikuoro Eternitas ja mies-
kuoro Kelot. Juhlan järjestivät 
Tampereen ev.lut. seurakun-
tayhtymä yhdessä Sotiemme 
1939-45 Perinneyhdistys ry:n 
kanssa.

Joensuussa Puolustusvoimat 
Pohjois-Karjalan aluetoimisto 
yhdessä Joensuun ev.lut. seu-
rakunnan kanssa järjestivät tal-
visodan muistojuhlan sunnun-
taina 15.3. klo 18. Joensuun 
ev.lut. kirkossa järjestetyssä 
juhlassa MPK Savo-Karjalan 
soittokunta esiintyi yhdessä 
mieskuoro Joensuun Mies-
laulajien kanssa. Soittokuntaa 
johti sen kapellimestari Mika 
Hirvonen.
Yhdysvalloissa Miamissa 
Lake Worthissa asuville suo-
malaisille sotaveteraaneille 
ja Lotille järjestettin useita 
juhlatilaisuuksia talvisodan 
muistopäivään liittyen. MPK 
Etelä-Suomen soittokunta ka-
pellimestarinaan Heino Kois-
tinen vieraili tapahtumissa 
esiintyen muun muassa:

Perjantaina 13.3. konsertissa 
Suomitalolla Lantanassa, so-
listeina oopperalaulaja Raimo 
Sirkiä ja oboisti Aale Lind-
gren.
Lauantaina 14.3. Talvisodan 
päättymisen 80-vuotismuisto-
juhlassa St. Andrew’n luteri-
laisessa kirkossa.
Konserteissa lauantai-iltana 
Kerhotalolla Lake Worthissa 
ja maanantaina 16.3. Suo-
mi-Amerikka Lepokodissa 
Lake Worthissa.

Viisi soittokuntaa eri puolilla Suomea
Maanpuolustussoittokunnat pitävät perinnettä yllä

Rakuunasoittokunta 
tempaisee koronan-
vastaisen kampanjan 
ja esiintyy touko-ke-
säkuussa konserteis-
sa Lappeenrannan 
palvelukotien pihoilla 
ja kaupungin kaduil-
la. Konserteissa on 
säävaraus.
Kaupungilla pidettävien kon-
serttien ajankohtia ja paikkoja 
ei julkaista suurelle yleisöl-
le, jotta yleisöä ei etukäteen 
kokoontuisi liikaa ja korona-
virustilanteesta johtuvat tur-
vallisuusmääräykset eivät rik-
koutuisi. Rakuunasoittokunta 
toivoo, että pop-up-konserttei-
hin sattuvat ohikulkijat pitävät 
muihin ihmisiin ja soittajiin 
kunnolliset vähintään kahden 
metrin välimatkat, jotta kon-
sertti säilyy turvallisena.

Konsertit palvelutalojen pi-
hoilla ovat viikoilla 22-24 ja 
niitä järjestetään kahdella eri 
kokoonpanolla yhteensä 18 
kappaletta. Pop-up-konsertteja 
kaupungilla järjestetään kesä-

kuun ensimmäisellä ja toisella 
viikolla yhteensä kahdeksan ja 
ne kestävät 3-5 minuuttia.
- Konserteissa tullaan esit-
tämään tilanteeseen sopivaa 
kepeää ja iloista musiikkia, 
Rakuunasoittokunnan johtaja, 
musiikkimajuri Riku Huhtasa-
lo sanoo.
- Sotilasmuusikon näkökul-
masta on erittäin tärkeää 
päästä esiintymään pitkän 

tauon jälkeen etenkin meidän 
veteraanisukupolvellemme. 
Olemme tottuneita esiintyjiä ja 
kaipaamme esiintymisen tuot-
tamaa iloa ja vuorovaikutusta 
yleisön kanssa. Toivomme pi-
hasoittojen antavan virkistys-
tä ja iloa vanhusten elämään. 
Konsertit toteutetaan ulkona 
siten, että tartuntavaaraa ei 
ole, Rakuunasoittokunnan 
konserttimestari, yliluutnantti 

Juha Kainulainen (käyrätorvi) 
sanoo.
Koronapandemian käynnistyt-
tyä ja poikkeusolojen myötä 
maaliskuussa 2020 Rakuuna-
soittokunnan esiintymiskalen-
teri tyhjeni kevään ja kesän 
ajalta. Konsertteja jouduttiin 
perumaan ja toimintaa sopeut-
tamaan.
- Ensimmäisten viikkojen ai-
kana muusikkomme työsken-

telivät etänä henkilökohtaisen 
instrumenttitaitojensa ylläpi-
don ja kehittämisen merkeis-
sä. Pandemian edetessä hyvin 
maltillisesti, ainakin täällä 
Etelä-Karjalassa, päätimme 
alkaa kehittää pienyhtyetoi-
mintaa tuottaaksemme mu-
siikkia esimerkiksi YouTube 
-kanavallemme, kertoo kon-
serttimestari Juha Kainulai-
nen.
- Toteutimme harjoitus-, ääni-
tys- ja kuvausaikataulut siten, 
että yhtä aikaa soittokunnas-
samme oli vain vähän hen-
kilöstöä paikalla, noudattaen 
annettuja ohjeita kokoontumi-
sista, hygieniasta ja turvavä-
leistä, Kainulainen sanoo.
- Ideat konsertteihin nousivat 
esiin soittokunnan johtoryh-
män palaverissa, jossa mie-
tittiin tulevia kuvioita ja mitä 
voitaisiin tehdä, jos kokoon-
tumisrajoitukset lieventyvät 
kesäkuussa, Riku Huhtasalo 
toteaa.
Rakuunasoittokunta toteut-
taa pop-up-esiintymiset yh-
teistyössä Lappeenrannan 
kaupungin kanssa ja vanhus-
tentalokonsertit yhteistyössä 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-

veyspiirin kanssa.
- Alkuperäinen idea sai al-
kunsa jo noin 10 vuotta sitten 
kun Rakuunasoittokunnan 
silloinen vääpeli ehdotti, että 
Rakuunasoittokunnan varus-
miesorkesteri voisi tulla kesän 
ajaksi ilahduttamaan esiin-
tymisillään palvelukodeissa 
asuvia seniorikansalaisiam-
me. Esiintymiset saavuttivat 
niin suuren suosion, että niitä 
päätettiin jatkaa. Tänä vuonna 
pandemia uhkasi sotkea hyvän 
perinteen, kunnes Rakuuna-
soittokunnan musiikkimajuri 
Riku Huhtasalo ehdotti, että 
Rakuunasoittokunta tulisi tänä 
vuonna esiintymään palvelu-
taloihin. Esiintymisiä odote-
taan palvelutaloissa innolla ja 
kokemus on osoittanut, että 
musiikki senioreille jopa kuin 
lääkettä, turvallisuuskoordi-
naattori Paavo Pulli Eksotesta 
kertoo

Rakuunasoittokunta ilahduttaa esiintymällä palvelutaloissa

MPK:n Etelä-Suomen soittokunta esiintyi talvisodan päättymisen 80-vuotismuistojuhlissa Yhdysvalloissa. Soitto-
kunnan kapellimestarina toimii Heino Koistinen (etualalla). Kuva: MPK/Suvi Suovaara.

Maanpuolustussoittokuntien tehtävä on tukea suomalaisten maanpuolustusmyönteisten asenteiden ylläpitoa ja 
kehittymistä musiikin keinoin.( KUVA: MPK / Suvi Suovaara.)

Rakuunasoittokunta esiintyy perinteisissä rakuuna-asuissa; luurankotakki ja hurmahousut.
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Puolustusvoimat ja 
Posti aloittivat yh-
teisen kampanjan 
#Postiavarusmiehel-
le. Kampanjan tavoite 
on kannustaa lähei-
siä muistamaan pal-
veluksessa olevia va-
rusmiehiä korteilla tai 
kirjeillä. Vallitsevas-
ta koronatilanteesta 
huolimatta posti kul-
kee varuskuntiin nor-
maalisti.
Poikkeusolojen vuoksi varus-
miehet joutuvat olemaan ta-
vallista pidempiä aikoja kiinni 
palveluksessa, eikä varuskun-
nissa saa käydä vieraita. Lä-
heisistä erossa oleminen voi 
tuntua raskaalta. Kirjeen tai 
kortin saaminen voi ilahduttaa 
palvelusarkea.
Perinteiseen korttiin tai kirjee-
seen liittyy henkilökohtainen, 
lämmin ajatus. Aidot kirjeet ja 
kortit myös säilytetään helpos-
ti pidempään kuin sähköiset 
viestit.
Myös varusmiehet voivat ha-
lutessaan muistaa omia lähei-
siään kirjepostilla. Sotilasko-
deista sekä sotilaskotiautoista 
saa postimerkkejä sekä kort-
teja.
Kampanjan edetessä Posti 
huomioi varusmiehiä lahjoit-
tamalla heille käyttöön pos-
timerkkejä, jotta he voivat 
muistaa myös omia läheisiään. 
Kirjeenä voi lähettää myös 
alle 3 cm paksuisia lahjoja, 
kunhan sisältö ei ole särky-
vää. Postittamisessa kannattaa 
käyttää esimerkiksi pehmus-
tettua kuorta, kuplapussia. 
Kirjeen kokonaispaksuus saa 
olla enintään 3 cm ja paino 2 
kg. 
Kirjeen lähettämiseen tarvi-
taan vastaanottajan tiedoista 
seuraavat asiat:

Varusmiehen nimi
Joukko-osasto
joukkoyksikkö
perusyksikkö
PL numero
Postinumero ja postitoimi-
paikka

Joukko-osastojen yhteystiedot 
löytyvät Puolustusvoimien yh-
teystiedot-sivulta. Lisätietoa 
kampanjasta postiavarusmie-
helle-sivulta.
Posti avaa 13. toukokuuta 
oman kampanjasivuston posti.
fi/postiavarusmiehelle, josta 
löytyy käytännön ohjeita kir-
jeiden ja korttien lähettämi-
seen.
#postiavarusmiehelle

Lippujuhlan päivän  
paraati on peruttu
Puolustusvoimain lippujuh-
lan päivän valtakunnallisen 
paraatin järjestäminen Raase-
porissa 4.6.2020 on peruttu. 
Puolustusvoimat suunnittelee 
vaihtoehtoisen tavan viettää 
lippujuhlan päivää. Myös 
kansallista veteraanipäivää ja 
kaatuneitten muistopäivää vie-
tetään muutetuin järjestelyin.
Puolustusvoimain lippujuh-
lan päivä, kansallinen vete-
raanipäivä sekä kaatuneiden 
muistopäivä ovat merkittävä 
osa kansallista perintöämme. 
Näitä juhlapäiviä vietetään ja 

kunnioitetaan Puolustusvoi-
missa poikkeusolojen mahdol-
listamalla tavalla.
Paikallisesti omia tilaisuuksia 
voidaan järjestää poikkeuso-
lojen edellyttämät kokoontu-
misrajoitukset huomioiden. 
Tilaisuudet voivat koostua 
esimerkiksi juhlallisesta lipun-
nostosta, seppeleenlaskutilai-
suuksista, kunniamerkkien ja 
ansiomitalien luovuttamisesta 
saajilleen, ylennystilaisuuk-
sista sekä muista mahdollisista 
joukon perinteiden ja käytän-
töjen mukaisista tapahtumista.
Puolustusvoimat kertoo 4.6. 
lippujuhlan päivän ohjelmasta 
ja toteutuksesta tarkemmin lä-
hempänä juhlapäivää.

Reserviupseerikurssi 
256 aloitti toukokuussa
Reserviupseerikurssi 256 
toteutetaan Reserviupseeri-
koulussa Haminassa 9.5. - 
30.8.2020. Kurssin toteuttami-
sessa huomioidaan vallitsevan 
koronavirustilanteen rajoitteet 
ja varusmiesten turvallisuus.
Maavoimien reserviupseeri-
kurssin 256 opetus toteutetaan 
Koulutus 2020 -ohjelman mu-
kaisesti. Kurssin kokonais-
pituus on 16 viikkoa ja sille 
osallistuu noin 600 upseeriop-
pilasta kaikista Maa- ja Me-
rivoimien joukko-osastoista. 
Kurssin opetuksessa ja jär-
jestelyissä otetaan huomioon 
koronavirustilanteen aiheutta-
mat rajoitteet ja varusmiesten 
turvallisuus. 
Kurssille eri puolilta Suomea 
tulevien oppilaiden turvalli-
suus varmistetaan ennen lä-
hiopetuksen käynnistämistä 
9.5. alkavalla kahden viikon 
mittaisella jaksolla, jolloin 
tulevat upseerioppilaat ovat 
erillään. Tällä varmistetaan, 

että kaikki saadaan terveenä 
Haminaan ennen varsinaisen 
lähiopetuksen alkua.  Upsee-
rioppilaat saapuvat Haminaan 
ja heidän lähiopetuksensa 
aloitetaan kahdessa osastossa 
portaittain 21.5. ja 22.5. Up-
seerioppilaat tulevat kurssille 
joukko-osastojen järjestämillä 
tulokyydeillä tai omalla kul-
jetuksella. Koronatilanteesta 
johtuen julkisilla liikenneväli-
neillä Haminaan saapuminen 
ei ole mahdollista. 
Reserviupseerikurssin joh-
tajan everstiluutnantti Tom-
mi Sikasen mukaan kurssille 
saapuvien upseerioppilaiden, 
kuten kaikkien varusmiesten, 
turvallisuus pyritään varmista-
maan kurssin aikana erilaisilla 
käytännön järjestelyillä, kuten 
eri osastojen kohtaamisia estä-
mällä. 
- Kurssi jaetaan aluksi kah-
teen osastoon, jotka eivät ole 
keskenään tekemisissä. Koro-
navirustilanne vaikuttaa myös 
kurssin jaksotukseen lomien 
ja palveluksen suhteen. Kurssi 
sisältää intensiivisiä viiden tai 
kuuden viikon mittaisia jak-
soja, jolloin upseerioppilaat 
ovat fyysisesti Haminassa ja 
he opiskelevat lähiopinnoissa. 
Lisäksi kurssiin sisältyy noin 
kahden viikon mittaisia jakso-
ja, jolloin upseerioppilaat ve-
tävät henkeä, valmistautuvat 
seuraavaan lähiopetusjaksoon 
ja opiskelevat omaehtoisesti. 
Koulutus 2020 -kokeilun myö-
tä reserviupseerikurssilla hyö-
dynnetään verkko-oppimista. 
Koronavirustilanteen kehityk-
sestä riippuen on kuitenkin 
mahdollista, että kurssin toteu-
tuksen periaatetta muutetaan 
kesken kurssin. 
Muuttuvasta koronavirus-
tilanteesta johtuen kurssin 
päättämisen järjestelyitä tar-

kastellaan kurssin aikana. 
Reserviupseerikoulussa seu-
rataan aktiivisesti tilanteen 
kehittymistä ja sopeutetaan 
toimintaa vallitseviin määrä-
yksiin, jotta kaikkien terveys 
taataan. Valmistuneet upseeri-
kokelaat ilmoittautuvat omissa 
joukko-osastoissaan 30. elo-
kuuta.
Reserviupseerikurssi 256 on 
mukana valtakunnallisessa 
yhteismajoituskokeilussa. 
Lisätietoa yhteismajoitusko-
keilusta Maavoimien 10.3. 
julkaistussa tiedotteessa Yh-
teismajoituskokeilu käynnis-
tyy kolmessa Maavoimien 
joukko-osastossa.

Puolustusvoimien Kesä-
kiertue 2020 perutaan
Tapahtumien perumisten taus-
talla on vallitseva koronavi-
rustilanne.
Seuraava kiertue järjestetään 
kesäkuussa 2021. Kesäkuun 
2020 osalta myös sotilasmu-
siikin muut julkiset esiinty-
miset, kuten vartioparaatit ja 
MIL-Espa-konsertit on perut-
tu. 
Loppukesälle suunniteltujen 
yleisötapahtumien toteutumi-
sesta ja mahdollisten uusien 
tilaisuuksien järjestämisestä 
tiedotetaan myöhemmin.

Kertausharjoitukset ja 
vapaaehtoiset   
harjoitukset perutaan 
heinäkuun loppuun asti
Puolustusvoimat on päättänyt 
koronaepidemian vuoksi läh-
tökohtaisesti perua kertaushar-
joitukset ja Puolustusvoimien 
vapaaehtoiset harjoitukset, 
jotka ovat suunniteltu alkavak-
si 31.7.2020 mennessä.
Poikkeuksen sääntöön tekee 

mahdollinen tarve käskeä re-
serviläisiä palvelukseen Puo-
lustusvoimien määrittämästä 
erityisen painavasta syystä. 
Harjoitukset, jotka ovat suun-
niteltu alkavaksi 1.8.2020 
jälkeen valmistaudutaan tällä 
hetkellä toteuttamaan suunni-
tellusti. Mahdollinen päätös 
näiden harjoitusten perumi-
sesta tilanteen edellyttämäksi 
ajanjaksoksi tehdään 1.7.2020 
mennessä. 
Peruutettavien harjoitusten 
osalta aluetoimistot lähettävät 
reserviläisille kirjallisen pe-
ruuttamispäätöksen.

Pasi-Heikki Mikkola  
Puolustusvoimien  
uudeksi ylikapelli- 
mestariksi
Musiikkimajuri Pasi-Heikki 
Mikkola on valittu 1.1.2021 
lukien Puolustusvoimien yli-
kapellimestarin tehtävään. 
Mikkola aloittaa sotilasmu-
siikkialan erityistehtävässä 
Pääesikunnassa jo joulukuun 
alussa.
Pasi-Heikki Mikkola (s. 1965 
Hämeenlinna) toimii tällä 
hetkellä Kaartin soittokunnan 
päällikkökapellimestarina. 
Ammattimuusikon uransa hän 
aloitti Panssarisoittokunnan 
huilistina 1985. Mikkola val-
mistui kapellimestariksi 1993 
Sotilasmusiikkikoulun ja Si-
belius-Akatemian järjestämäl-
tä sotilaskapellimestarikurs-
silta, jonka opettajina toimivat 
professori Jorma Panula ja ka-
pellimestari Kalervo Kulmala.
Mikkola on ansioitunut kapel-
limestarina toimimisen lisäk-
si säveltäjänä ja sovittajana. 
Hän on esimiehenä alaistensa 
arvostama päällikkö sekä luo-
van työn ja ideoiden edistäjä. 
Mikkola palkittiin vuoden so-

tilasmuusikkona vuonna 2014.
Mikkolan työ on ollut esimer-
killistä myös sotilasmusiik-
kialan tapahtumatuotannon 
rakentamisessa. Hän on ollut 
kehittämässä nykyistä Puolus-
tusvoimien Kesäkiertue-kon-
septia alkujaan paikallisesta 
MILjazz-tapahtumasta valta-
kunnalliseksi ja kansalaisten 
keskuudessa erittäin suosituk-
si tulleeksi kiertueeksi.
“Olen saanut toimia vuodesta 
2015 alkaen tasavallan pre-
sidentin edustusorkesterin, 
Kaartin soittokunnan päällik-
kökapellimestarina ja nähdä 
aitiopaikalta Suomen 100-, 
Puolustusvoimien 100- ja 
suomalaisen sotilasmusiikin 
200-vuotisjuhlavuodet. Puo-
lustusvoimien ylikapellimes-
tari vastaa koko suomalaisesta 
sotilasmusiikkialasta. Olenkin 
hyvin otettu tästä luottamuk-
sesta, että minut valittiin tehtä-
vään”, Mikkola kertoo.
Pasi-Heikki Mikkolan laaja 
puhallinmusiikin asiantunte-
mus tunnustetaan valtakun-
nallisesti puhallinmusiikin 
ammattilaisten ja harrastajien 
keskuudessa. Päällikkönä ja 
kapellimestarina hän on toi-
minut lähes kolmekymmentä 
vuotta johtaen Satakunnan 
sotilassoittokuntaa, Savon 
sotilassoittokuntaa, Panssa-
risoittokuntaa, Laivaston soit-
tokuntaa ja nykyisin Kaartin 
soittokuntaa. Hän on lisäksi 
johtanut muun muassa Mikke-
lin, Kuopion ja Hämeenlinnan 
kaupunginorkestereita sekä 
toiminut Mikkelin Teatterin 
kapellimestarina.

Postia varusmiehelle -kampanja käynnistyi

Poikkeusolojen vuoksi varusmiehet joutuvat olemaan tavallista pidempiä aikoja kiinni palveluksessa, eikä varuskunnissa saa käydä vieraita. Läheisistä erossa oleminen voi tuntua raskaalta. 
Kirjeen tai kortin saaminen voi ilahduttaa palvelusarkea.( KUVA: Puolustusvoimat) 
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Suomen armeijan palveluspuvut ovat vaihdelleet aikakausien myötä. Nyt olisi tarkoitus saada juhlanäyttelyyn kaikki eri palveluspukutyypit koko itsenäisen Suomen puolustusvoimien kaikilta aikakausilta. 

Reserviupseerikoulutuksen 
100-vuotisjuhlan juhlapäi-
vän ohjelmaan kuuluu mm. 
kunnianosoitus kaatuneiden 
upseerien patsaalla, Reser-
viupseerikoulutus 100 vuotta 
-juhlakirjan julkaisu, johtaja-
koulutuksen ja kaluston esit-
telyä sekä pääjuhla Haminan 
Bastionissa ja ohimarssi Ka-
dettikoulunkadulla. Ohimarssi 
suoritetaan kursseittain, jonka 
lisäksi ohimarssille kootaan 
historiallisia palveluspukuja 

esittelevä marssiosasto.

Löytyykö sinulta
vanhoja palvelusasuja?

Historiaosastoa varten tarvi-
taan palveluspukuja eri aika-
kausilta. Suomen Reserviup-
seeriliitto peräänkuuluttaakin 
nyt lainaan RUK 100-vuotis-
juhlan ohimarssia varten, mut-
ta myös tulevia sotilasperin-

nenäyttelyitä ja -työtä varten 
mahdollisia palveluspukuja 
malleista

m27 (suojeluskunta)
m18
m19
m22
m27
m30 (merivoimat)
m34 (kokeilupuku)
m36
m58
m62

m83
m91
m05
m10

Lisätietoja pukuihin liittyen 
historiaosaston vastaavalta:
Joel Sjögren
joel.r.sjogren@gmail.com
+358 50 350 9826

Pukujen lisäksi historiaosas-
toon etsitään vapaaehtoisia, 
jotka olisivat halukkaita kul-

kemaan 6.6.2020 pidettävässä 
paraatissa erillisessä historia-
osastossa kyseisten pukujen 
kanssa.

Vapaaehtoisia pyydetään il-
moittautumaan liiton järjestö-
sihteerille:
Susanna Takamaa
jarjesto@rul.fi
+358 40 556 8798

Oleellista olisi kertoa myös 
vapaaehtoisen strategiset mi-

tat, jotta voidaan valita sopi-
van kokoinen palveluspuku 
kannettavaksi. 

Kesäkuun 6. päivänä 
järjestettäväksi suun-
niteltu Reserviupsee-
rikoulun 100 -vuotis-
pääjuhla Haminassa 
siirretään vallitsevan 
koronatilanteen takia 
vuodella eteenpäin. 
Uusi ajankohta Hami-
nassa järjestettävälle 
juhlapäivälle on lau-
antai 12. kesäkuuta 
2021.

Reserviupseerikoulu täyttää 
tänä vuonna pyöreät 100 vuot-
ta. Ensimmäinen reserviupsee-
rikurssi aloitettiin huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä vuonna 
1920. Sadan vuoden aikana 
RUK on kouluttanut yli 180 

000 reservin upseeria sekä 
Puolustusvoimien, että Raja-
vartiolaitoksen tarpeisiin.

Juhlavuotta vietetään Hami-
nassa valtakunnallisessa RUK 
100-pääjuhlassa 12.6..2021, 
johon ovat tervetulleita kaikki 
reserviupseerikurssin suorit-
taneet suomalaiset reserviup-
seerit. 

Päivän ohjelmaan kuuluu 
mm. kunnianosoitus kaatu-
neiden upseerien patsaalla, 
Reserviupseerikoulutus 100 
vuotta -juhlakirjan julkaisu, 
johtajakoulutuksen ja kalus-
ton esittelyä sekä pääjuhlan 
Haminan Bastionissa ja ohi-
marssin Kadettikoulunkadulla. 
Ohimarssi suoritetaan kurs-
seittain. Lisäksi ohjelmassa on 
Rakuunasoittokunnan puisto-

konsertti Haminan keskustassa 
ja RUK-museoon on päivän 
aikana vapaa pääsy.

RUK 100 vuotta -juhla-
kirja
Juhlavuoden kunniaksi teh-
dään ainutlaatuinen RUK 
100 vuotta -juhlakirja. Kir-
jaan on koottu Suomessa an-
nettu reserviupseerikoulutus 
eri paikkakunnilla, eri jouk-
ko-osastoissa ja sotakouluissa 
maavoimissa, merivoimissa ja 
ilmavoimissa vuodesta 1917 
lähtien. Lisäksi kirjassa kä-
sitellään puolustusvoimien 
organisaatio- ja koulutusjär-
jestelmien muutoksia ja niiden 
vaikutusta reserviupseerikou-
lutukseen. Juhlakirja on omis-
tettu Suomen nuorisolle.

RUK:n Oppilaskunnan Kan-
natusyhdistyksen kustantaman 
juhlakirjan toimittaja on Jaak-
ko Puuperä ja myyntipäällik-
kö majuri evp Markku Seppä. 
Myynti toteutetaan yhteistoi-
minnassa Reserviupseeriliiton 
ja RUK:n oppilaskunnan kans-
sa.

Kirja on 500 sivua sisältävä 
A4 kokoa oleva teos. Sen ko-
konaispainosmäärä on 6000 
kappaletta, joista numeroi-
ta kirjoja on 700 kappaletta. 
Numeroiduista kirjoista 200 
kappaletta on nahkakantisia. 
Nahkakantisen kirjan hinta on 
100€ + postikulut, numeroidun 
kirjan hinta on 69€ + postiku-
lut ja normaalikirjan hinta on 
49€ + postikulut.

Juhlakirjaa voi tilata en-

nakkoon 14.10.2019 alkaen 
RUK:n museon nettisivuilta 
tai numerosta 044 216 6034. 
Tilauksen yhteydessä ilmoite-
taan nimi, lähiosoite, postitoi-
mipaikka, postinumero, kir-
jojen määrä sekä mahdollisia 
lisätietoja, kuten numeroitu 
kappale jne.

Kirjan voi maksaa myös en-
nakkoon tilille FI63 1005 3000 
9136 13, jolloin maksetaan 
kirjan hinta + postimaksu 10€. 
Maksun saaja on Reserviup-
seerikoulun Oppilaskunnan 
Kannatusyhdistys ry. Viitetie-
doksi oma nimi.

Hamina Tattoo täyttää 30 
vuotta
3.-8.8.2020 järjestettäväksi 
suunniteltu Hamina Tattoo -ta-

pahtuma on siirretty vuodelle 
2021. Hamina Tattoon 30-vuo-
tistapahtuman oli tarkoitus 
olla osa Reserviupseerikoulu 
100 vuotta juhlallisuuksia ja 
juhlistaa samalla Puolustus-
voimien Varusmiessoittokun-
nan 30-vuotista taivalta.

Seuraavan Hamina Tattoo 
festivaalin uudet päivämää-
rät ovat 2.-7.8.2021. Kaikki 
pääsyliput, jotka on ostettu 
vuoden 2020 Hamina Tattoo-
seen käyvät sellaisenaan suo-
raan samalle viikonpäivälle ja 
samalle kellonajalle vuonna 
2021.

 

Historialliset palveluspuvut esillä RUK:n 100-vuotisjuhlissa

Reserviupseerikoulu täyttää 100 vuotta – juhlat juhlitaan 
vasta vuonna 2021 koronatilanteen vuoksi
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Merisotakoulu viettää 
tänä vuonna 90-vuo-
tisjuhliaan. 
Suomenlinnassa si-
jaitsevassa Meriso-
takoulussa opiskelee 
merikadetteja meri-
voimien upseereiksi, 
kantahenkilökuntaa 
aliupseereiksi ja va-
rusmiehiä merivoi-
mien reserviupsee-
reiksi.
 Myös pääosa merivoimien 
tutkimuksesta tehdään Me-
risotakoulussa.
Kadettien, aliupseerien ja re-
serviupseerioppilaiden lisäksi 
koulussa käy kantahenkilö-
kuntaa ja reserviläisiä täyden-
nyskoulutuksessa. Koululta 
valmistuu arvostettuja ja moti-
voituneita ammattilaisia Meri-
voimien moninaisiin tehtäviin.

Mitä Merisotakoulu  
tekee?
- Kasvatamme ja kou-
lutamme monitaitoisia ammat-
tisotilaita meren ja rannikon 
vaihteleviin olosuhteisiin. Tut-
kimustyömme tukee ja kehit-
tää koko Merivoimia.

Merisotakoulussa on vuo-
sittain noin 350 opiskelijaa: 
merikadetteja, aliupseereita, 
reserviupseerioppilaita ja kan-
tahenkilökuntaa.
Koulua johtaa kommodori 
Juhapekka Rautava. Sadan 
hengen henkilöstössä on opet-

tajia, jotka ovat Koulutuskes-
kuksessa sekä Korkeakoulu-, 
Täydennyskoulutus- ja Reser-
viupseeriosastoilla, tutkijoita 
Meritaistelukeskuksessa ja 
esikunnan työntekijöitä.
Opettajamme ovat asiantun-
tijoita, jotka käyttävät mo-
nipuolisesti eri opetus- ja 
koulutusmenetelmiä. Meil-
tä valmistuvat merenkul-
kijat ovat kansainvälisen 
STCW-standardin (Standards 
for Training, Certification and 
Watchkeeping) mukaisia am-
mattimerenkulkijoita.

Koululla on kolme Fabian 
Wrede -luokan koulutusalusta. 
Aluksia käytetään saaristo- ja 
merenkulun sekä merimiestai-
don koulutukseen.
Tutkijat ovat kansallisesti ja 
kansainvälisesti verkottuneita, 
ja tutkimusten tuloksia hyö-
dynnetään myös omassa ope-
tuksessamme.

Varusmiehenä Merisota-
koulussa
Merisotakoulussa on varus-
miehiä kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävällä reserviup-
seerikurssilla. Tämän lisäksi 
koululla palvelee varusmiehiä 
laivakokkeina, graafikkona ja 
virtuaalikoulutusympäristön 
erityistehtävissä.
Laivakokit palvelevat Meriso-
takoulun koulutusaluksilla, 
joilla koulutetaan merikadet-
teja ja reserviupseerioppilaita 
saaristo- ja rannikkomerenku-
lussa ja merimiestaidossa. Lai-
vakokit valitaan Rannikkopri-
kaatin alokkaiden joukosta, ja 

he käyvät laivakokkikurssin.
Varusmiesgraafikko avustaa 
Merisotakoulun tiedottajaa 
valokuvaajana ja graafisten 
töiden tekijänä ja toimii myös 
Reserviupseeriosaston kirjuri-
na. Graafikko valitaan erityis-
tehtäviin hakeutuvien varus-
miesten joukosta.

Toiminta alkoi 1930 
-luvulla
Merisotakoulu aloitti toimin-
nan itsenäisenä joukko-osas-
tona ja sotilasopetuslaitoksena 
vuonna 1930. Koulun kokoon-
panoon kuului tuolloin koulun 
johtajan johdossa esikunta, 
laivaston ja rannikkotykistön 
upseerikoulutusta antanut ka-
dettiosasto sekä reserviupseeri 
-ja aliupseeriosasto. Koulun 
ensimmäisenä johtajana toi-
mi komentajakapteeni Ragnar 
Hakola.
Ensimmäiset vuotensa koulu 
toimi hajallaan sekä mante-
reen puolella Katajanokan me-
rikasarmilla että Länsi-Mus-
tasaarella Suomenlinnassa. 
Vuonna 1936 kaikki koulun 
toiminta siirtyi Suomenlin-
naan, kun koulutusosastot pää-
sivät muuttamaan Pikku-Mus-
tasaarelle vastaremontoituun 
rakennukseen D13 (nyk. Me-
risotakoulun päärakennus). 
Esikunta ja koulun ruokala 
jatkoivat toimintaa vielä Län-
si-Mustasaarella. 1930-luvun 
alussa merisotilaiden koulu-
tusjärjestelmä haki muotoaan. 
Kokeiltiin erilaisia ja -pituisia 
kursseja eri oppilasryhmille.

Merisotakoulun vuosipäiväksi 

vahvistettiin 28. tammikuu-
ta Vapaussodan alkamisen 
sekä vuonna 1919 perustetun 
itsenäisen Suomen kadetti-
koulun perustamisen johdos-
ta. Ensimmäiset vuodet Me-
risotakoulu käytti lippunaan 
Kadettikoulun lippua, kunnes 
koulun käyttöön saatiin oma 
lippu vuosipäiväksi 1933. 
Merisotakoulun vuosipäiväksi 
vaihtui nykyinen 18. lokakuu-
ta vuonna 1957, jolloin puo-
lustusvoimissa tehtiin laaja 
perinneuudistus. Alkuvuosina 
oli käytetty koulun marssina 
Jean Sibeliuksen Ateenalais-
ten laulua. Perinneuudistuk-
sessa kunniamarssiksi vaihtui 
Väinö Haapalaisen säveltämä 
Meren laulu.

Ennen talvisodan alkua mar-
raskuun lopussa 1939 Meriso-
takoulun antama koulutus oli 
vakiintunut ja koulun kurs-
seilta oli valmistunut satoja 
merisotilaita laivaston ja ran-
nikkotykistön tehtäviin osana 
Suomen meripuolustusta. Tal-
visodan alkaminen keskeytti 
koulutuksen Suomenlinnassa 
henkilökunnan ja oppilaiden 
siirtyessä osaksi sodan ajan 
kokoonpanoja. Silloinen kou-
lun johtaja komentaja Akseli 
Raninen otti talvisodan syt-
tyessä vastaan panssarilaiva 
Väinämöisen päällikkyyden.

Merisotakoulun siirtäminen 
pois Suomenlinnasta oli edel-
leen vahvasti vireillä 1970-lu-
vulle tultaessa. Siirtoa val-
misteltiin ensin Upinniemeen 
rakennettavaksi suunniteltui-
hin uusiin tiloihin ja myöhem-

min jopa Vaasaan. Lopulta, 
kuultuaan Merisotakoulun 
kannan asiassa, Puolustusmi-
nisteriö päätti säilyttää Me-
risotakoulun nykyisissä tilois-
saan Pikku-Mustan saarella 
Suomenlinnassa.

Rannikkotykistökoulun toi-
minta vakiintui 1970-luvulla ja 
opetus keskittyi rannikkojouk-
kojen osalta Santahaminaan. 
Rannikkotykistökoulu sai jo 
1970-luvulla käyttöönsä var-
sin kehittyneet koulutusym-
päristöt - esimerkiksi edelleen 
käytössä oleva koulutushalli 
(ns. RT-halli) otettiin käyttöön 
1970. Koulutushalliin raken-
nettiin erityisesti tulenjohto-
koulutusta palveleva simulaat-
tori, MTS (maalin liikkeen ja 
tulitoiminnan simulaattori). 
Lisäksi Santahaminan Itä-
linnakkeella oli 1970-luvul-
la käytössä nelitykkinen 76 
ItK-harjoituspatteri, joka oli 
aktiivisessa käytössä, kunnes 
sen käyttö jouduttiin seudun 
asukkaille aiheutuvan melu-
haitan nojalla lopettamaan.
Kaikkien henkilöstöryhmien 
koulutus jatkui läpi 1970-lu-
vun nyt kahden erillisen meri-
puolustuskoulun alaisuudessa. 
Ajanjaksoon osui kaikkien 
henkilöstöryhmien osalta mer-
kittävät koulutusuudistukset. 
1974 alkoi toimiupseereiden 
koulutus, joka korvasi kan-
ta-aliupseerikurssit ja mahdol-
listi toimialan erikoisosaajan 
etenemisen aina kapteeniluut-
nantin arvoon. 1978 uudis-
tettiin kadettien koulutusta, 
lisäämällä puolustushaarojen 
yhteistä, yleissotilaallisen ja 

-sivistävän koulutuksen osuut-
ta ja pidentämällä kadettikurs-
sin kestoa kolmeen vuoteen. 
Vuonna 1979 oli reserviupsee-
rikoulutuksen uudistamisen 
vuoro. Uudessa koulutusoh-
jelmassa painotettiin aselaji-
osaamisen sijaan ennen muuta 
johtajakoulutusta.
Matti Kurjen tehtyä viimeisen 
pitkän purjehduksensa 1974, 
jäi Merisotakoulu hetkeksi il-
man varsinaista koululaivaa. 
Muutaman vuoden ajan koulu-
tus merellä toteutettiin muilla 
laivaston aluksilla, samaan ai-
kaan uuden aluksen hankintaa 
suunnitellessa.
Vuonna 1979 aloitettiin uuden 
koululaivan, miinalaiva Poh-
janmaan, koeajot. Pohjanmaa 
oli selkeä parannus edeltäji-
insä - jo lähtökohtaisesti kou-
lulaivakäyttöön suunniteltu 
alus oli valtamerikelpoinen, 
siinä oli riittävät majoitus- ja 
opetustilat koulutusryhmi-
lle, ja huoltokapasiteettia 
pitemmille purjehduksille. 
Toisaalta Pohjanmaa oli täy-
siverinen taistelualus, jonka 
ase- ja taistelunjohtojärjes-
telmät olivat ajanmukaiset 
ja yhtenevät muilla Merivoi-
mien aluksilla käytettyihin. 
Miinalaiva Pohjanmaa ehti jo 
1970-luvun puolella toteuttaa 
ensimmäisen, koeluontoisen 
koulutuspurjehduksena Itäme-
ren ja Pohjanmeren alueille. 
Poistuessaan Merivoimien 
vahvuudesta 2013 miinalaiva 
Pohjanmaa oli ehtinyt suorit-
taa 38 Itämeren ulkopuolelle 
suuntautunutta Merisota-
koulun harjoitusmatkaa.

Merisotakoulusta valmistuu osaajia merelle ja rannikolle 
Merisotakoulu täyttää 90 vuotta

Merisotakoulu toimii Suomenlinnan Pikku-Musta -saarella ja sillä on oma koulualus, Fabian Wrede. ( KUVAT: Puolustusvoimat).
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Lohjalainen filosofi-
an tohtori Lauri Hie-
taniemi on ahkeroi-
nut eläkepäivillään 
sotahistorian pau-
loissa. Ensin ilmestyi 
kirja Jääkäripataljoo-
na 1:n veteraaneis-
ta ja sitten kahdesta 
pataljoonan komen-
tajasta, Auno Kuiris-
ta ja Heikki Mikko-
lasta. Maaliskuussa 
sarja sai jatkoa, kun 
kirjoittajalta ilmes-
tyi Jääkäripataljoona 
3:n komentajan, Man-
nerheim-ristin ritarin 
Jouko Hynnisen elä-
mäkerta.
Jouko Hynninen oli sotien ajan 
JP 3:n miehiä saaden lyhyessä 
ajassa lisää vastuuta. Talviso-
dassa ensin komppanian pääl-
likkönä ja lopulta pataljoonan 
komentajana. Kirjoittaja päät-
teleekin, että kadettikurssilta 
16 valmistunut luutnantti al-
koi talvisodan ajan haastavis-
sa tehtävissä nopeasti erottua 
joukosta verrattuna hänen rau-
han ajan keskinkertaisiin saa-
vutuksiin. Rauhallisesta kou-
luttajasta kasvoi sotataidon 
mestari, jonka rohkeus ja her-
mot pitivät kovissa paikoissa.
Hynninen toimi JP 3:n komen-
tajana  vielä Lapin sodassakin 
ja hän lienee eräs pisimpään 
samaa pataljoonaa johtaneista 
vuosien 1939 – 1945 aikana. 
Hietaniemi uskoo, että vain 
erityiset johtamistaidot ja pit-
käaikainen komentajuus mah-
dollistivat sen luottamuksen, 
joka JP 3:ssa vallitsi miehistön 
ja johtajan välillä. Pataljoona 
kunnostautui monilla tunne-
tuilla taistelupaikoilla kuten 

Syväri, Karhumäki, Kuuter-
selkä ja Portinhoikka.
Sotien aikainen JP 3:n komen-
taja jatkoi upseerin uraansa 
puolustusvoimissa toimien 
mm. Savon Prikaatin ja Ky-
men sekä Sisä-Suomen soti-
lasläänien komentajana. Hän 
jäi eläkkeelle vuonna 1967 

kenraalimajurina ollen ainoita, 
jotka ylennettiin kenraalikun-
taan ilman sotakorkeakoulua.
Lauri Hietaniemi luo Hynni-
sen elämänkerrassa asiantun-
tevan kuvan upseerin elämästä 
niin sotien kuin rauhan ajalta, 
joskin sotavuodet ovat ym-
märrettävästi näkyvämmin 

esillä. Kirjoittaja ei ole jäänyt 
kuitenkaan sotapäiväkirjojen 
tai muiden virallisten doku-
menttien varaan.
Kirja sisältää kymmenittäin 
elossa olevien pataljoonan 
miesten ja Hynnisen työtove-
reiden sekä hänen läheistensä 
haastatteluja, katkelmia erilai-
sista toimitetuista kirjoituksis-
ta ja muisteluista. Yhtenä mie-
lenkiintoisista voi nostaa esiin 
Hynnisen adjutanttina toimi-
neen, sittemmin vuorineu-
voksena tunnetun Stig Hästön 
perusteellinen luonnehdinta 
esimiehestään.
Koska Hynninen oli ”Laguk-
sen miehiä”, esille tuodaan 
paljon suomalaisen panssari-
kenraalin toimia, esimerkkinä 
selostus tämän salamasodan 
taktiikasta.
Kirjoittaja on tavoitellut 
helppolukuisuutta ja on sii-
nä onnistunut hyvin. Teos on 
enemmän tarinaa kuin tarkko-

ja yksityiskohtia, vaikka niitä-
kin kyllä löytyy paljon. Se on 
lähes yhtä paljon JP 3:n kuin 
Hynnisen elämäkerta. Ansio-
kasta on heti alussa selitetyt 
sotahistoriaan liittyvät lyhen-
teet ja termit kuin myös 20 
värikästä karttaa ja lähes sata 
valokuvaa.

Kirja:
Mannerheim-ristin ritari Jou-
ko Hynninen
Lauri Hietaniemi
288 sivua, oma kustanne 2020
Myynnissä: Verkkokauppa 
Booky.fi, Jalkaväkimuseo, 
laurihietaniemi35@gmail.com

Kirjailija:
Lauri Hietaniemi, 66, Lohja/
Sammatti
Filosofian tohtori, eläkkeellä
Aikaisemmat teokset: Auno 
Kuirin ja Heikki Mikkolan 

Palveluksia Isänmaalle, Ilo-
mantsista Ilomantsiin – JP 
1:n jatkosodan veteraanien 
kertomuksia (yhdessä Hannu 
Aikion kanssa)

JAAKKO PUOMILA

Tietokirja Mannerheim-ristin ritari Jouko Hynnisestä
Laguksen upseerin ja JP 3:n tarina

Puolustusvoimien 
kansainvälinen kes-
kus (FINCENT) on 
sotilaallisen kriisin-
hallinnan kansain-
välisesti arvostettu 
osaamiskeskus.
Puolustusvoimien kansain-
välinen keskus (FINCENT) 
järjestää sotilaallisen kriisin-
hallinnan kursseja johtaja- ja 
asiantuntijahenkilöstölle Yh-
distyneiden kansakuntien, 
Euroopan unionin, Afrikan 
unionin ja Naton johtamiin 
kriisinhallintaoperaatioihin. 
FINCENT myös koordinoi 
kriisinhallintakoulutuksen laa-
tuvaatimusten täyttymistä.

FINCENT perustettiin vuonna 
1969 maailman ensimmäise-
nä rauhanturvakoulutuskes-
kuksena. Vuoden 2015 alusta 
FINCENT on toiminut osana 
Maanpuolustuskorkeakoulua 
Helsingin Santahaminassa.

Puolustusvoimien kansainvä-
lisellä keskuksella on ainoana 
koulutuskeskuksena maail-
massa kolme kansainvälistä 

laatusertifikaattia: ISO 9001, 
United Nations Certificate 
of Training Recognition ja 
NATO Quality Assurance Ac-
creditation.

FINCENTin vakituisen hen-
kilökunnan lisäksi toiminnas-
sa on mukana monenlaisia 
kriisinhallinnan ammattilaisia 
henkilöstöpoolista. Poolilaiset 
on tärkeä resurssi osaamista 
ja kokemusta. Heidän tuellaan 
voimme pitää kurssien opetuk-
sen ajantasaisena sekä laaduk-
kaana.

FINCENTin henkilöstöpooli 
on eri alojen kriisinhallinnan 
ammattilaisista koostuva hen-
kilöstöresurssi, jota käytetään 
FINCENTin eri kursseilla 
erilaisissa opettaja-, koulut-
taja- ja asiantuntijatehtävissä. 
Pooliin kuuluu myös roolipe-
laajia ja tulkkeja. Poolilaiset 
eivät ole FINCENTin vaki-
tuista henkilökuntaa, vaan he 
toimivat palkkioperusteisesti. 
Suurin osa poolilaisista on so-
tilaita, mutta myös siviilien ja 
poliisien osaamista tarvitaan.

Henkilöstöpooli mahdollistaa 
ennen kaikkea laadukkaan ja 
ajantasaisen opetuksen. Kurs-
sien ja opetettavien asioiden 
monipuolisuus ja laaja-alai-
suus vaativat paljon erilaista 
osaamista ja asiantuntijuutta. 
Poolin avulla kurssin henki-
löstö voidaan muodostaa juuri 
kyseisen kurssin tavoitteiden 
mukaan siten, että kursseilla 
ovat mukana oman alansa par-
haat ammattilaiset.

Poolitoimintaa   
kehitetään
Kapteeni Anna Puolakka aloit-
ti FINCENTin kurssisektorilla 
syksyllä 2019 ja on siitä läh-
tien ollut tiiviisti mukana poo-
litoiminnan kehittämisessä. 
FINCENTille Puolakka siirtyi 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen ja sotilaspedago-
giikan laitoksen opettajatehtä-
västä.

- FINCENTillä koulutusta 
halutaan kehittää edelleen 
laadukkaampaan ja tietyllä 
tavalla yhtenäisempään suun-
taan eri kurssien välillä. Tähän 
liittyen loppuvuodesta 2019 

 FINCENT 50 vuotta
FINCENTin henkilöstöpoolilla on tärkeä rooli koulutustoiminnassa

Facebookissa olevan Puolustusvoimien reksrytointisivun lisäksi myös FINCENT kerää poolia erilaisiin tehtäviin 
sopivista henkilöistä. 
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Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää avoimen 

Perinnekivääri kilpailun 
 
Aika: 19.08.2020  klo 17:00  
Paikka: Hirvihaaran ampumarata  

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 
Kilpailu on Mäntsälän mestaruskilpailu ja samalla 

haastekilpailu Myrskylän reserviläisiä vastaan 
 
Noudatettavat säännöt:  

https://kuntokortti.resul.fi/saannot/ammunnat_-

_lajisaannot/perinnease 

 
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. 
 
Kilpailu ammutaan joukkuekilpailuna 4-henkisin joukkuein 

Kaikki ampuvat samassa sarjassa 

 
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva 

Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi. 

 
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. 

Kilpailumaksu 15 € 
 
Tiedustelut Tommi Heikkinen:  

040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 

 
Tervetuloa:      Mäntsälän Reserviläiset ry  

Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää avoimen 

Perinnekivääri kilpailun 
 
Aika: 24.06.2020  klo 17:00  
Paikka: Hirvihaaran ampumarata  

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 
Kilpailu on samalla haastekilpailu Nurmijärven reserviläisiä 

vastaan 
 
Noudatettavat säännöt:  

https://kuntokortti.resul.fi/saannot/ammunnat_-

_lajisaannot/perinnease 
 
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. 
 
Kilpailu ammutaan joukkuekilpailuna 4-henkisin joukkuein 

Kaikki ampuvat samassa sarjassa  
 
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva 

Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi. 
 
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla 

Kilpailumaksu 15 € 
 
Tiedustelut Tommi Heikkinen:  

040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 

 
Tervetuloa:      Mäntsälän Reserviläiset ry  

Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää  

Puoliautomaatti-

kiväärikilpailun

Aika: 22.07.2020  klo 17:00  
Paikka: Hirvihaaran ampumarata  

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 

Kilpailu on myös Mäntsälän mestaruskilpailu 
 

Kilpailun kulku: 

Ampumaetäisyys 100 m 

5 koelaukausta, aikaa 5 minuuttia.   

Kaksi 10 laukauksen kilpasarjaa (10 ls makuu + 10 ls pysty) 

Ampuma-aika 5 minuuttia per sarja.   

Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.  

Taulun tarkastus/paikkaus sarjojen välillä. 
 

Muut säännöt ja mm asemääräykset: Muut säännöt ja  
http://piirit-ja-

yhdistykset.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  

 FINCENT 50 vuotta
FINCENTin henkilöstöpoolilla on tärkeä rooli koulutustoiminnassa

julkaistiin ohje poolilaisten 
osaamisvaatimuksista eri teh-
täviin liittyen. Ohje sisältää 
mm. kielitaitoon ja pedago-
giseen osaamiseen liittyviä 
kohtia. Samalla haluttiin luo-
da malli, jossa jokaiselle poo-
lilaiselle suunnitellaan yhdes-
sä FINCENTin henkilöstön 
kanssa kehittymissuunnitel-
ma, johon kirjataan esim. pi-
dempiaikainen suunnitelma 
poolilaisen jatkokoulutukses-
ta ja tulevista tehtävistä poo-
lin sisällä, Puolakka kertoo.

Henkilökohtaisesti poolilaiset 
saavat vaikuttaa paljonkin sii-
hen, millaisissa tehtävissä he 
toimivat. FINCENT panostaa 
paljon myös poolilaisten jat-
kokoulutukseen mm. erilai-
silla ulkomaisilla kursseilla.

Puolakka toivoisi, että FIN-
CENTin henkilöstöpoolin 

hakeutuminen kiinnostaisi 
henkilöitä, joilla on kattava 
ja melko tuore kokemus krii-
sinhallinnasta tai kansainvä-
lisestä avustustyöstä myös 
“ruohonjuuritasolta”, ei vält-
tämättä pelkästään esikun-
tatehtävistä. Pyrimme löytä-
mään myös asiantuntijoita, 
joilla on jonkin tietyn alan 
spesifiä osaamista.

Verkko-opiskelun määrän 
kasvaessa ADL-osaajia hae-
taan mukaan poolitoimintaan
FINCENTin kursseilla on jo 
pitkään vaadittu ennakkoteh-
tävien suorittamista verkko-
ympäristössä ennen kurssin 
alkua. Etäopiskelun ja ennak-
kotehtävien määrä opiskelus-
sa tulee lähitulevaisuudessa 
kasvamaan. Tämän takia poo-
lissa tarvitaan myös uuden-
laisia osaajia, jotka pystyvät 
suunnittelemaan ja toteutta-

maan kurssien digitaalista 
oppimateriaalia (Advanced 
Distributed Learning, ADL).

Rekrytointi-webinaari 
kesäkuussa
Puolustusvoimien kansain-
välinen keskus FINCENT 
järjestää henkilöstöpoolin 
rekrytointitapahtuman kes-
kiviikkona 10.6.2020 klo 
10.00-12.00. Webinaariin voi 
ilmoittautua tästä linkistä 3.6. 
mennessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään kokouslinkki ja 
ohjeet osallistumiseen.

Lisätietoja tapahtumasta saa 
kurssinjohtaja majuri Aku 
Salmelta aku.salmi@fincent.
fi / 0299 540 306 ja tutustu-
malla nettisivuihin www.fin-
cent.fi

“Maailma muuttuu, sanotaan. Niin, näinhän se on ollut aikojen alusta lähtien. Tuntemalla histo-
riaa ja tiedostaen aikoinaan tehdyt ratkaisut ymmärrämme nykytilannetta paremmin ja kenties 
kykenemme kehittämään kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Suomeen perustettiin maailman ensimmäinen rauhanturvaamisen koulutuskeskus 50 vuotta 
sitten. Tuolloin tunnistettiin tarve kyseisen kaltaiselle toiminnalle, ja aina noista ajoista lähtien 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on tarjonnut tarpeeseen soveltuvia koulutusratkaisuja.

Tämän päivän Puolustusvoimien kansainvälinen keskus järjestää Yhdistyneiden kansakuntien, 
Naton, Euroopan unionin ja Afrikan unionin johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin komentaja- 
ja asiantuntijahenkilöstölle suunnattuja sotilaallisen kriisinhallinnan kursseja.

Puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa näemme, että maailmalla olevat haasteet (krii-
sit) ovat niin monimuotoisia ja -ulotteisia, että tarvitaan useita toimijoita ratkaisujen löytämi-
seen ja niiden toteuttamiseen: sotilaiden ja siviilien tulee ymmärtää toisiaan ja kyetä työsken-
telemään yhdessä.

Olemme tiedostaneet, ettemme ole tekemässä tätä yksin, tämä on meidän kaikkien yhteinen 
asia.

Tämän johdosta juhlavuoden mottomme kuuluukin: “Valmistaudumme tulevaisuuteen, yhdes-
sä kouluttamalla hyödyntäen asiantuntijaverkostoissa jaettua tietoa.”

Voit seurata juhlavuoden tapahtumia verkkosivuillamme tai sosiaalisessa mediassa. Päätapah-
tumat ajoittuvat 23.10. järjestettävään juhlaseminaariin ja 24.10. Puolustusvoimien kansainvä-
lisen keskuksen perinnepäivään.”

Everstiluutnantti Harri Uusitalo
Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja

 FINCENT 50 vuotta
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Reservin upseerien ylennykset puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä
Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2020 yhteen-
sä 902 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Evers-
tiluutnantiksi yksi, komentajaksi yksi, majuriksi 
30, lääkintämajuriksi yksi, insinöörimajuriksi yksi, 
kapteeniksi 112, kapteeniluutnantiksi 11, teknikko-
kapteeniksi kaksi, yliluutnantiksi 236, merivoimien 
yliluutnantiksi 17, insinööriyliluutnantiksi yksi, 
lääkintäyliluutnantiksi kaksi, luutnantiksi 401,
merivoimien luutnantiksi 51, lääkintäluutnantiksi 
kahdeksan ja vänrikiksi 23 henkilöä.

Majuriksi:
APPEL Jan Stefan Porvoo
HEINO Jari Sakari Espoo
KALLIOMAA Sami Pentti
LUOMANPÄÄ Tomi Markus Kalervo Espoo
MERTANO Eero Ilmari Helsinki
MÄNTY Kaarle Erkki Juhana Espoo
PENTTINEN Risto Arvi Olavi Helsinki
TELAMA Sami Pekka Porvoo
VON SCHOULTZ Carrick Håkan Espoo
Komentajakapteeniksi:
KOSKINEN Toni Juhani Helsinki
KOTTONEN Jari Kalervo Helsinki
Lääkintämajuriksi:
REPONEN Anssi Tapani Helsinki
Kapteeniksi:
AHMAVUORI Harri Juhani Helsinki
AHTINEN Mikko Samuli Joensuu
ASIKAINEN Jaakko Kalevi Espoo
BOSTRÖM Mikael Bengt Erik Kirkkonummi
FLEMMICH Thomas Paul-Arne Raasepori
HEIKKINEN Kimmo Kalevi Loviisa
HOHTI Pasi Petteri Helsinki
HOLMBERG Jan Erik Helsinki
HUHTANEN Mika Marko Lohja
HUUSKONEN Juha Tapani Helsinki
HÄMÄLÄINEN Aki Eerikki Espoo
KAROTIE Jani Marko Vantaa
KESKITALO Kari Juhani Helsinki
KOSKENVUORI Mika Petteri Espoo
MARTIKAINEN Paavo Juhani Vantaa
MARTINSEN Kimmo Kristian Helsinki
MIKKONEN Markus Tapani Vihti
MÄKI Antti Johannes Helsinki
NIINI Paavo Kaarle Ilmari Helsinki
PAX David Johannes Oliwer Espoo
RANTALA Mika Tapio Espoo
SALOMÄKI Marko Antero Helsinki
SAVISALO Ari Johannes Espoo
SEPPÄLÄINEN Mikko Olavi Kauniainen
SILLANPÄÄ Pekka Emil Johannes Espoo
SUOMELA Mika Matti Petri Kauniainen
TALJA Jukka Pekka Riihimäki
TAMMINEN Tero Kimmo Juhani Saarijärvi
TANHUANPÄÄ Jukka Veli-Pekka Espoo
TUOMISTO Matti Eero Samuli Helsinki
TÄHTINEN Tuomas Antero Helsinki
UOTILA Topias Henrikki Helsinki
VAAHTORANTA Pauli Petteri Espoo
WEDMAN Juha Veli Espoo
VEPSÄLÄINEN Kai Petri Vantaa
WIK Jan-Anders Mikael Kauniainen
VUOLLE Antti Markus Helsinki
VUORINEN Vesa Harri Olavi Kirkkonummi
Kapteeniluutnantiksi:
KARI Sami Juhani Aapori Lohja
NIILEKSELÄ Ville Johannes Espoo
OKSANEN Lari Julius Espoo
TENHUNEN Mika Tapio
Yliluutnantiksi:
AHO Mika Markus Juhani Tuusula
AIRAKSINEN Visa Petteri Nurmijärvi
ALANNE Kai-Mikael Helsinki
ALM Olli Juhani Mikkeli
ANTTONEN Mikko Juhani Espoo
ARHO Jaakko Johannes Vantaa
AUVINEN Tero Sakari Espoo
BJÖRNINEN Manu Tapani Heinola
BLOMQVIST Isto Kari Kristian Helsinki
EKHOLM Anders Göran Kirkkonummi
ESKELINEN Jyri Aleksi Mikkeli
ESKOLA Matti Juhani Espoo
GRÖNROOS Päivi Johanna Helsinki
HAAPALAHTI Aki Petteri Helsinki
HAVERINEN Jukka Olavi Vantaa
HEIKKILÄ Jussi Topi Samuli Helsinki
HEIKKINEN Jaakko Tapani Helsinki
HEISKANEN Ville Markus Vantaa
HILLO Kari Juhani Helsinki
HILTUNEN Tommi Olavi Nurmijärvi
HIRSIKANGAS Tuomo Tapani Ylöjärvi
HIRVONEN Petri Veli Helsinki
HUHTANIEMI Ville Antero Espoo
HYVÄRINEN Juha Matti Porvoo
IKONEN Harri Tapani Vantaa
JOKIMIES Jani Kristian Kirkkonummi
JORTIKKA Antti Santeri Helsinki
JUTILA Vesa Valtteri Espoo
JUVAKKA Ville Juhani Vantaa
KAIKKONEN Joona Jere Aleksi Helsinki
KANANEN Heikki Juhani Mäntsälä
KARHAPÄÄ Jukka Petteri Vantaa
KARINEN Jukka Tapio Helsinki
KAUPPINEN Aki Oskari
KETO Jarmo Viljami Helsinki
KOPONEN Mika Aulis Kalevi Helsinki
KORHONEN Harri Johannes Raasepori
KOSKINEN Kimmo Kristian Espoo
KYLÄNPÄÄ Lauri Juhani Helsinki
LEHMUSKALLIO Harri Kimmo Helsinki
LEHTOLA Ville Valtteri Espoo
LEHTONEN Mika Sakari Espoo
LOUHIVUORI Martti Johannes Helsinki
LUUKKO Juho Matti Tuomas Helsinki
MERJAMA Juha Mikko Espoo
MÄLKÖNEN Jouko Juhani Helsinki
ORA Tommi Erik Helsinki

OVASKA Tommi Petteri
PELTOLA Rami Kristian Helsinki
PENTTINEN Markku Olavi Espoo
PERTTU Aki Matias Porvoo
PIIROINEN Perttu Erkki Olavi Kauniainen
PULKKINEN Otto Niilo Jalmari Helsinki
PÄKKILÄ Taneli Matias Helsinki
PÄTIÄLÄ Jorma Antti Kristian Helsinki
PÄÄSKYNKIVI Timo Juhani Espoo
RINGS Jori Onni Iisakki Helsinki
RINTAMÄKI Pasi Juhani Vantaa
ROUKALA Juho Markus Helsinki
SALOVAARA Jarkko Petri Juhani Ulkomaat
SILLANPÄÄ Pekka Paavo Espoo
SILVAST Janne Johannes Tuusula
SILVENNOINEN Matti Johannes Vantaa
SIRÉN Jaakko Aki Jalmari Helsinki
SNELLMAN Jouko Juhani Helsinki
STARKS Toni Juhani Helsinki
STENIUS Thomas Gustav Espoo
TAIPALE Ilkka Antero Helsinki
TAKAINEN Janne Ilkka Juhani Helsinki
TILLI Markku Antero Helsinki
TURKKA Petri Samuli Vihti
VALKONEN Jouko Martti Artturi Orimattila
VALONEN Kai Nestori
VEIJALAINEN Lauri Tuomas Espoo
VIIANEN Jari Kalevi Vantaa
VIRTANEN Niko Kalevi Nurmijärvi
VIRTANEN Ville Santeri Joensuu
VORNANEN Tiina Susanna Helsinki
Yliluutnantiksi (ME):
BERGLUND Kenneth Rafael Raasepori
BLOMQVIST Sebastian Christopher Espoo
HIETANEN Tero Petteri Espoo
ILOMÄKI Aake Aulis Helsinki
KARPPANEN Ristomatti Pyry Helsinki
LERSTRAND Nicklas Erik Vaasa
MICHELSSON Andreas Gustaf Johan Helsinki
NORTAMO Nicklas Peter Helsinki
PASANEN Jaakko Sakari Helsinki
SALO Olli Aleksanteri Espoo
SARKIA Pauli Ensio Helsinki
STENIUS Jukka Samuli Edvard Espoo
ZILLIACUS Alexander Wilhelm Helsinki
Insinööriyliluutnantiksi:
LÄIKKÖ Kari Antero Vantaa
Luutnantiksi:
AALTO Hannu Pekka Antero Vantaa
AARNIO Lassi Juhani Helsinki
AHONEN Lauri Valtteri Helsinki
AIKIO Samuli Herman Eemeli Helsinki
AIRAKSINEN Matti Esko Kangasala
AIRIKKALA Mikko Niilo Juhani Espoo
ALAHUHTA Ville Juhani Helsinki
AUTTI Aapo-Artturi Matias Vantaa
BROMAN Aleksi Elias Ulkomaat
ERKAMA Pekka Einari Espoo
GRUNDMAN Samuel Helsinki
GUSTAFSSON Tom Toivo Taneli Espoo
HAGMAN Henrik Atte Alarik Vihti
HAKALA Heikki Juhani Helsinki
HANHIJÄRVI Arto Aku Olavi Vantaa
HEIKKINEN Joonas Petteri Helsinki
HELENIUS Markku Johannes Nurmijärvi
HELIN Ari Tapani Lohja
HELJO Eero Kalle Tapio Espoo
HINTIKKA Joona Tapio Nurmijärvi
HOLOPAINEN Eero Pekka Helsinki
HOSIAISLUOMA Niko Joel Aleksi Helsinki
HUOPONEN Kaius Pekka Helsinki
HUOPONEN Tommi Pekka Helsinki
HÄMÄLÄINEN Tero Petteri Helsinki
JANSSON Nils Santeri Johannes Helsinki
JANTUNEN Nikke Mikael Helsinki
JELONEN Marko Juha Nurmijärvi
JOENSUU Teemu Niko Petteri Helsinki
JOKINEN Miika Tapio Espoo
JORMAKKA Reetu Ville Oskari Helsinki
JULKUNEN Jesse Joonas Helsinki
JUNTUNEN Markku Jouko Johannes
JUSSILA Jaakko Matias Helsinki
JÄRVELÄINEN Jarmo Juhani Lahti
JÄRVIKUONA Jani Kristian Espoo
KAASINEN Asmo Tapani Helsinki
KAIJALUOTO Risto Sakari Helsinki
KANGAS Markus Mikael Kauniainen
KARPPINEN Eero-Pekka Tapio Helsinki
KENNI Mikko Ilmari Helsinki
KETOLA Jaakko Tapani Hyvinkää
KILPELÄINEN Teemu Sakari Espoo
KILPELÄINEN Timo Juhani
KIVI Andreas Jere Julius Nurmijärvi
KIVINUMMI Ville Jussi Juhani Helsinki
KLASILA Henri Kalervo Mäntsälä
KLEMOLA Antti Erkki Espoo
KULHUA Jussi Ilmari Helsinki
KUMPULAINEN Ville Ilmari Helsinki
KUOSMANEN Sonja Elina Jyväskylä
KUVAJA Heikki Kalervo Espoo
LAAKKONEN Ari-Pekka Nurmijärvi
LADVELIN Ari Juha-Matti Helsinki
LAHTINEN Yrjö Sakari Hyvinkää
LAITINEN Tero Juhani Espoo
LAURILA Pekka Ilmari Helsinki
LENNI-TAATTOLA Antti Esko Nikolai Helsinki
LEPPÄKANGAS Jasse Jere Julian Helsinki
LEPPÄNEN Samuel Evert Juhani Helsinki
LIUKKONEN Teemu Juhani Helsinki
LUMITSALO Miika Joonatan Espoo
LUOMA Kristian Matias Järvenpää
LUUKKO Jyrki Kaleva Helsinki
MALMBERG Ville Eino Juhani Mäntsälä
MANELIUS Mikko Benjamin Pori
MANKKI Lauri Johannes Samuel Vantaa
MATIKKA Eero Erkki Aleksi Vantaa
MEHTONEN Peetu Albin Helsinki
MERVOLA Markus Samuli Helsinki
MESKANEN Jukka Tapani Espoo
MIETTINEN Jesse Oskari Espoo
MIILUNIEMI Timo Armas Helsinki

MIKKOLA Saku Joel Helsinki
MOILANEN Keijo Kalevi Espoo
MUHONEN Sampo Juhana Espoo
MYLLYMÄKI Markus Jaakko Helsinki
MYLLYNEN Jani Henrik Vantaa
MÄKELÄ Mikko Tapani Vantaa
MÄKINEN Markus Tapio Petteri Espoo
NUKARINEN Dani Johannes Espoo
NUMMELIN Kaleva Henrynpoika Vantaa
NYHOLM Tuomo Vesa Lohja
NYKYRI Jouni Harri Kristian Helsinki
OLLILA Ari Juhani Vantaa
OLLONQVIST Eetu Pekka Helsinki
OPOJA Gjejhun Porvoo
PAANANEN Jari Kalervo Vantaa
PAASONEN Anssi Aaro Johannes Porvoo
PALM Jarmo Sakari Järvenpää
PASANEN Sami Peetu Kuopio
PASANEN Toni Petteri Espoo
PASSI Henri Oskari Helsinki
PERKKIÖ Tomi Mikael Espoo
PESONEN Antti-Pekka Tapani Vantaa
PESONEN Timo Antero Espoo
PIIRONEN Juho Taavetti Helsinki
PITKÄNEN Mika Petteri Espoo
PUROSALMI Juha Arto Kalevi Lohja
PUTKONEN Teemu Tapio Helsinki
PUUKKA Johanna Marika Helsinki
PÄÄSKYLÄ Onni Matti Olavi Helsinki
PÖLLÄNEN Mikko Jalo Ensio Helsinki
RAITTILA Arttu Juhani Helsinki
RANTA Topi Eemeli Helsinki
RAUHALA Elias Kustaa Johannes
RAUTAJUURI Jukka Juhani Espoo
RIIHIMÄKI Jouko Antero Helsinki
RINTANEN Marko Janne Mikael Helsinki
RYHÄNEN Jyri Mikael Helsinki
RYYNÄNEN Antti Sakari Espoo
RÄTY Juho Wiljami Helsinki
SAARENMAA Antti Tuomo Kalevi Vantaa
SAARIMÄKI Teemu Tapani Espoo
SAASTAMOINEN Mikko Erkki Johannes Helsinki
SALOHEIMO Hannu Pekka Helsinki
SARANTSIN Oleg Aleksi Espoo
SEPPÄLÄ Jussi Taavetti Helsinki
SIIVONEN Tero Mikael Jyväskylä
SILVENNOINEN Sasu Petja Johannes Helsinki
SIRVIÖ Jan-Mikael Järvenpää
SJÖBLOM Jussi Santeri Helsinki
STENBERG Kettil Dag Henrik Espoo
SUNDIN Juho Mikael Espoo
SUOMI Tomi Petteri Vantaa
SUTINEN Teemu Johannes Helsinki
TEUKKU Jeremi Johannes Espoo
THORÉN Nico Aarre Veli Helsinki
TIRRI Olli Antti Mikael Helsinki
TORKKI Teemu Petteri Lohja
TORNBERG Tuure Pauli Pietari Helsinki
TOSSAVAINEN Teemu Tapani Mikkeli
URONEN Olli Juho Eemeli Helsinki
VAARA Jere Tapio Helsinki
VAINIO Jaakko Risto Juhani Turku
VAKKILAINEN Mikko Sakari Helsinki
VANONEN Jarkko Mikael Helsinki
VASALA Aappo Oskari Espoo
VAUHKONEN Antti Markus Espoo
WEGELIUS Veli Matti Espoo
VEIJALAINEN Antti Johannes Espoo
VIINIKAINEN Tomi Tapani Vantaa
VIITASAARI Ville Juhani Kirkkonummi
VILJAKAINEN Olli Verneri Espoo
VILJANEN Patrik Aleksi Helsinki
WISTBACKA Jan Erik Olof Helsinki
VÄÄNÄNEN Mari Miia Katariina Vantaa
YLITALO Jussi Tapani Lohja
Luutnantiksi (ME):
BEDRETDIN Ircan Espoo
CATANI Jon Patrik Helsinki
EKLÖF Tomas Oskar Helsinki
ELF Anders Johan Espoo
HANSKA Jari Pekka Helsinki
HEIKKILÄ Lauri Lennart Helsinki
HEINONEN Sebastian Arne Erik Kauniainen
HOTANEN Robert Acke Vilhelm Helsinki
HÄMÄLÄINEN Juha Petteri Helsinki
KIRMANEN Antti Kalervo Helsinki
KOPONEN Joakim Sebastian Espoo
KOSKENNIEMI Okko Antero Helsinki
KOSKINEN Nikke Petteri Helsinki
KULJU Kevin Kaj Edvard Porvoo
LEHIKOINEN Petri Olavi Helsinki
LEIVONNIEMI Samuli Matias Helsinki
LUOJUKOSKI Ville Valtteri Juhani Orimattila
MOHN Anders Erik Helsinki
NORTAMO Patrick Peter Espoo
NYGÅRD Markus Andreas Vantaa
ORIMUS Juho Aleksi Sebastian Kotka
PARVI Alf Henrik Mikael Helsinki
PINOMAA Rasmus Waldemar Alexander Vantaa
PUOLIMATKA Mika Erkki Juhani Kirkkonummi
RUHA Lauri Aamos Viljami Helsinki
RUONALA Matias Herman Samuli Espoo
RYYNÄNEN Mikko Johannes Espoo
SAIRANEN Tuomas Ilmari Espoo
SALMELA Mauno Olavi Einari Pukkila
SARASTO Johan Ivar Helsinki
SCHAUMAN Joen Börje Gustav Helsinki
SEPPÄLÄ Markus Fredrik Alexander Helsinki
SEPPÄLÄINEN Lauri Sakari Helsinki
SIPILÄ Matti Samuli Kauniainen
SUNDMAN Thomas Lars-Kenneth Tuusula
TAHKOKALLIO Henrikki Akseli Helsinki
TAMMINEN Juho Aleksi Kirkkonummi
WESTER Iiro Tapio Espoo
WINBERG Oscar Rudolf Helsinki
VISURI Kerkko Anton Kauniainen
VOUTILAINEN Marko Sakari Christian Vantaa
Lääkintäluutnantiksi:
HASSINEN Mikko Heikki Helsinki
HUSA Lauri Juhani Helmer Helsinki
LAKOMA Leif Aleksi Helsinki

Vänrikiksi:
JAUHIAINEN Juho Jyrki Pellervo Helsinki
KOPU Pauli Antero Helsinki
KOSKELA Sami Tapani Espoo
LEMPIÄINEN Juha Heikki Porvoo
OIKARINEN Tapio Petteri Helsinki
RAUTIAINEN Tommi Tapani Helsinki
SANDVIK Aarno Mikael Helsinki
TAHKOKALLIO Tatu Antero Espoo

UUDENMAAN ALUETOIMISTO on ylentänyt 
seuraavat henkilöt seuraaviin sotilasarvoihin: 
Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Julkunen Mika Eemil Nurmijärvi
Nurro Jari Olavi Vihti
Soppela Jussi Pekka Espoo
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Fohlin Toni Christian Helsinki
Hyvämäki Hannu Lauri Sakari Nurmijärvi
Ikonen Janne Ville Espoo
Joensuu Keimo Ensio Tuusula
Kaipainen Kalle Arttu Ilmari Hyvinkää
Mikkonen Eero Jerry Kirkkonummi
Nikulainen Risto Elias Porvoo
Taipale Janne Henrik Nurmijärvi
Widbom Karl-Henrik Espoo
Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Vuorikoski Antti-Veikko Espoo
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Ala-Petäys Asko Jaakko Tapani Järvenpää
Harjuranta Teemu Henrik Lohja
Hiltunen Tapio Markku Tuusula
Hirvonen Lauri Tapani Helsinki
Kaipio Ville Pentti Vihti
Kalander Juha Ilmari Tuusula
Kalliosalo Juha Pekka Helsinki
Kortelainen Vesa Oskari Helsinki
Kouko Marko Johannes Hyvinkää
Kujala Arni Ilari Espoo
Kullberg Björn Christian Helsinki
Laakkonen Janne Veli Petteri Järvenpää
Laxén Ari-Pekka Kirkkonummi
Lehtimäki Timo Juhani Espoo
Maaskola Max Julius
Mattila Ville Juha Samuli Helsinki
Mäenpää Antti Ville Matias Espoo
Ojala Ari Juhani Nurmijärvi
Reinikka Marko Tapio Espoo
Rinne Markku Tapani Espoo
Ruponen Lauri Matias Espoo
Sammalkorpi Juha Olavi Helsinki
Seger Peter Mikael Porvoo
Suosalo Mikael Joonatan Kerava
Teittinen Matti Juhani Porvoo
Tervo Seppo Johannes Espoo
Tiusanen Joel Erkki Juhani Vantaa
Tulkki Mikko Juhani Helsinki
Turkki Kari-Pekka Mikael Helsinki
Tötterman Paul Axel Martin Helsinki
Varkama Riku Atte Apeli Vantaa
Vermas Mikko Markus Espoo
Virtanen Mika Tapio Espoo
Vänskä Klaus Juhana Porvoo
Sotilasarvoon: PURSIMIES
Granroth Simon Edvin Gunnar Helsinki
Lehto Kim Nicolas Helsinki
Markkanen Sami Sakari Mäntsälä
Paloheimo Mikko Petteri Vantaa
Saksanen Katariina Helsinki
Saramäki Markus Yrjö Sakari Espoo
Tuominen Jari Kalervo Espoo
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aapro Simo Pekka Helsinki
Ahola Niko Johannes Helsinki
Aittola Aki Mikael Sipoo
Allonen Jouni Antero Mäntsälä
Ansas Antti Heikki Oskari Porvoo
Arkiomaa Timo Juhani Jyrkinpoika Vantaa
Aro Atte Jussi Taneli Espoo
Aromäki Tommi Tapani Mikael Helsinki
Bedda Jarno Ilmari Helsinki
Collin Jari Petteri Espoo
Cox James Michael Juhani Kerava
Dufvelin Niklas Henry Osvald Helsinki
Eela Janne Juho Oswald Espoo
Eklund Marko Kristian Pornainen
Elasmaa Jani Samuli Järvenpää
Gröhn Jari Juhani Espoo
Grönholm Marko Tapio Espoo
Hakola Juuso Pentti Vantaa
Heinonen Olli Tapio Helsinki
Helanen Henri Jaakko Kalevi Helsinki
Helisma Jarno Kalevi Vantaa
Helppi Riku Kasperi Helsinki
Hookana Risto Jaakko Johannes Helsinki
Hoppula Petri Tapani Helsinki
Humalajoki Onni Matias Kirkkonummi
Hyvärinen Kimmo Kai Vantaa
Hämäläinen Aki Kalevi Vantaa
Igonen Andrei Porvoo
Ikonen Tapio Jalmari Nurmijärvi
Iskanius Niko Pekka Hannunpoika Espoo
Joki-Korpela Joonas Petteri Helsinki
Juntunen Kalle Tapio Vantaa
Juslén Saija Tuulikki Helsinki
Jutila Mikko Aleksi Espoo
Kallioväli Mika Timo Sakari Porvoo
Kangas Kari Johannes Lohja
Kangasniemi Lauri Johannes Helsinki
Kanninen Erkki Ilmari Helsinki
Karhunen Ville Aleksi Porvoo
Karjalainen Antti Juhani Vantaa
Karjalainen Heikki Hannes Olavi Helsinki
Karlsson Roni Petteri Tuusula
Karppinen Esa Johannes Hyvinkää
Kesti Jari Juhani Espoo
Kettula Teemu Pyry Pekka Espoo
Kettunen Sami Tapio Tuusula
Koljonen Miika Kristian Espoo
Komulainen Tuomas Pekka Nurmijärvi
Koskela Niko Heikki Johannes Tuusula
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Koski Ville-Veikko Valtteri Espoo
Kotilainen Kristian Mikael Espoo
Krats Lauri Tapani Helsinki
Kurkinen Jesse Samuli Helsinki
Laaksonen Mikko Ilmari Helsinki
Lahelma Michael Christer David Vantaa
Lampenius Markus Christian Espoo
Lankinen Anna Sara Pauliina Espoo
Laukkanen Esa Matti Raasepori
Lehto Markku Olavi Tuusula
Leino Hannele Elisa Espoo
Lemetyinen Aaro Kalle Juhani Helsinki
Leskinen Tapani Antero Espoo
Lintuniemi Klaus Tapio Helsinki
Lipsanen Justus Jalmari Helsinki
Lukkarla Otto Jalmari Vantaa
Luotola Casper Toni Antero Espoo
Markkanen Janne Sakari Helsinki
Meriluoto Teemu Petteri Helsinki
Meriläinen Esa-Heikki Ensio Espoo
Montonen Juha Tapani Espoo
Myllymäki Kalle Juhani Helsinki
Mäkinen Lauri Antero Järvenpää
Männistö Markus Jaakko Espoo
Mörä Mikko Eero Johannes Helsinki
Naski Jussi Antti Taneli Helsinki
Niinikoski Pasi Ilari Helsinki
Nikkinen Antti Julle Mikael Espoo
Nyberg Ville Samuli Pertinpoika Helsinki
Paajanen Paavo Juhani Vantaa
Pallari Miika Aleksi Kerava
Palmu Petri Olavi Helsinki
Parmala JuhaPekka Matias Espoo
Peltoniemi Lauri Juhani Lahti
Pennanen Anne Kaarina
Penttilä Lauri Markus Vilhelmi Espoo
Penttinen Noora Anniina Espoo
Pitkäranta Matti Olavi Vantaa
Poikonen Tero Tapani Helsinki
Porola Juho Emanuel Helsinki
Pulliainen Joona Oskari Helsinki
Päivänsalo Jussi Mika Vantaa
Rannaste Mikko Tapio Helsinki
Rautanen Joni Antero Mäntsälä
Rautevaara Arto Tapani Helsinki
Reilama Risto Eero Olavi Helsinki
Roinila Aleksi Mikko Juhana Helsinki
Ruotsalainen Harri Mikko Vantaa
Rytkönen Jussi Pekka Kuopio
Saari Janne Henrikki
Sadeharju Sanna Meri Tuuli Helsinki
Sandås Axel Evald Joakim Espoo
Savolainen Jouni Jousia Helsinki
Seitsonen Tero Tapio Nurmijärvi
Siekkinen Remu Christian Helsinki
Siirilä Jani Kalervo Helsinki
Simola Pekka Juhani Lahti
Smeds Jim Lars Peter Espoo
Snellman Antti Juhani Matinpoika Espoo
Sullanmaa Jere Stefan Vantaa
Tapola Niklas Janne Mikael Helsinki
Tikkanen Joonas Viljami Helsinki
Tolvanen Ville Olavi Espoo
Valkama Venni Pentti Juhani Helsinki
Vallas Juhana Mikael Vantaa
Varonen Riku Valtteri Espoo
Vuori Ali-Tuomas Tapani Siuntio
Vuotovesi Juha Markku Helsinki
Vähä-Pesola Petri Juhani Helsinki
Åkerblom Rasmus Oskar Espoo
Ämtö Jarkko Jukka Antero Sipoo
Öberg Henrik Johan Sipoo
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Antikainen Sami Mikael Kirkkonummi
Bergius Inari Katri Elisabet Helsinki
Bruk Leo Oskar Elias Vantaa
Everi Saku Juhani Helsinki
Gustafsson Tommi Matias Lohja
Haavisto Henri Iisakki Porvoo
Hampori Antti Hermanni Hyvinkää
Harinen Henri Johannes Helsinki
Harrikari Atte-Mainio Espoo
Hautala Harri Johannes Espoo
Heikkilä Tuomas Sakari Helsinki
Heinilä Jenna Susanna Helsinki
Heinonen Henry Tapani Tuusula
Heinonen Jyri Joonatan Helsinki
Hiltunen Markus Verneri Espoo
Hippeläinen Eero Tapio Helsinki
Honkasalo Mika Henrik Oskari Espoo
Honkonen Henri Kalle Matias Vantaa
Hujanen Eero Sakari Helsinki
Huolman Elina Anna Kaarina Vantaa
Huttunen Janne Heikki Espoo
Huuhtanen Otto Ilari Vantaa
Hyyppä Aku Verneri Helsinki
Häggblom Niklas Emil Gunnar Helsinki
Häkkinen Sami Olavi Espoo
Hänninen Hannu Ilmari Hyvinkää
Immonen Ville Verneri Espoo
Inkinen Mikael Aleksi Helsinki
Isopahkala Aleksi Heikki Helsinki
Jaatinen Lauri Matti Vantaa
Jalava Antti Tuomas Espoo
Jeskanen Juuso Markus Olavi Helsinki
Jokinen Jesse Tapani Tuusula
Jokinen Teemu Ville Tapani Vantaa
Järn Emmi Annina Helsinki
Järvelä Niklas Jommi Samuel Lahti
Jääskeläinen Ari Tapani Kirkkonummi
Kakkonen Johanna Katariina Espoo
Kallas Juha Sakari Espoo
Karhu Juha-Pekka Johannes Helsinki
Karilainen Samu Petteri Vantaa
Karttunen Juha
-Matti Peter Vantaa
Karttunen Tuure Akusti Helsinki
Kasper Tomi Arto Mikael Kerava
Kastell Toni Matias Uolevi Helsinki
Keltanen Mikko Oskari Helsinki
Keto-Tokoi Lassi Johannes Espoo
Kleemola Jouni Olavi Espoo

Koivisto Antti Jaakko Vantaa
Kolu Joonas Viljami Mäntsälä
Konttinen Simo Severi Helsinki
Koskenniemi Mikko Joonas Helsinki
Koski Aleksi Petter Vantaa
Kotila Tomi Pekka Vantaa
Kovero Ari Jussi Kalevi Vantaa
Kuhlberg Joel Sebastian Vantaa
Kujansuu Mika Tapio Helsinki
Kuosmanen Matti Samuli Espoo
Köneç Murat Helsinki
Köntti Juho Mikael Helsinki
Lahtela Joonatan Oskari Reijonpoika Helsinki
Lahtinen Kimmo Antero Espoo
Laine Harri Juhani Helsinki
Laine Lauripekka Ilmari Järvenpää
Laiteenmäki Lassi Erkki Samuel Helsinki
Larjanne Ilkka Juhani Kirkkonummi
Lehtinen Eetu Juho Viljami Espoo
Leinonen Markus Mikael Helsinki
Lepistö Raino Vesa Helsinki
Lepola Jesse Waltteri Hyvinkää
Lindberg Linus Fabian Kauniainen
Lindström Linda-Maria Sipoo
Linna Emil Aleksi Antinpoika Helsinki
Litmanen Heikki Topi Johannes Espoo
Lundberg Jan Ingmar Vantaa
Mahlanen Timo Juhani Mikael Lohja
Malinen Santeri Juho Matias Kirkkonummi
Metsämäki Henrik Matti Antero Espoo
Miettunen-Nordström Antti Aleksi Helsinki
Mikkola Tomi Kristian Aleksi Vantaa
Mikkonen Robert Alexander Helsinki
Moilanen Antti Tapani Kerava
Murtonen Tuomo Olavi Espoo
Murtopuro Juha Mikael Helsinki
Mäkelä Toni Antero Espoo
Mäkinen Iiro Samuli Espoo
Mäkinen Markus Petter Aleksanteri Espoo
Männikkö Mikko Väinämö Espoo
Mänttäri Markus Henrikki Kirkkonummi
Määttä Seppo Kalervo Mäntsälä
Niemi Antti Johannes Vantaa
Niemi Joni Erkki Kalevi Vantaa
Nieminen Karl Artur Kerava 
Niinimäki Eemeli Kerava
Niskala Jyry Antti Espoo
Niskanen Tommi Ismo Ilmari Vantaa
Nurmiainen Tuomas Petteri Helsinki
Nyman Arttu Christian Helsinki
Ojansivu Aleksi Mikael Espoo
Opas Mikko Ilari Helsinki
Palenius Vili Valtteri Hyvinkää
Pantsar Jere Valtteri Espoo
Patjas Lasse Oskari Kerava
Peltola Niko Henrik Kristian Helsinki
Pesonen Tarmo Kaleva Vantaa
Petersen-Jessen Janek Sebastian Helsinki
Pirinen Eerik Antti Johannes Helsinki
Putti Juuso Oskari Helsinki
Pääkkönen Roope Julius Espoo
Rahkola Matias Esa Antero Helsinki
Rainio Aapo Johannes Espoo
Rantahakala Harry Mikael Espoo
Rantala Samuli Artturi Vantaa
Rantamäki Ronny Oscar Helsinki
Rauhala Jaakko Ilmari Rainer Nurmijärvi
Rautanen Martti Olavi Johannes Espoo
Rautiainen Ari Pekka Vantaa
Rintamäki Tuomas Mikael Ulkomaat
Rita Janne Tuomas Petteri Helsinki
Roine Petri Olavi Helsinki
Rouvinen Riku Petteri Järvenpää
Ruotsalainen Miikka Jere Petteri Helsinki
Rytkönen Aleksi Juhani Helsinki
Räihä Tuomo Tapio Espoo
Räsänen Elias Martti Ilmari Espoo
Rönkkö Manu Iisak Nikolai Sipoo
Rönnberg Thomas Peter Espoo
Saarinen Antero Olavi Lohja
Saarinen Kenneth Mikael Lohja
Saikkonen Joona Oskari Vantaa
Salmela Gabriel Hannu Mertti Helsinki
Salmela Pekka Tapani Tuusula
Salo Veikko Pekka Olavi Helsinki
Salomaa Felix Sebastian Nurmijärvi
Sampio Jaani Jonne Juhani Vantaa
Santero Asko Otto Olavi Helsinki
Sarin Elias Oskari Helsinki
Sieppi Miika Aarno Iisakki Vantaa
Sievänen Juhana Petteri Espoo
Sihvonen Lauri Robert Helsinki
Silvo Anton Ilmari Helsinki
Similä Valtteri Jussi Fredrik Espoo
Soner Hakan Helsinki
Sorjonen Eero Juhani Vantaa
Sorjonen Jukka Kalevi Mäntsälä
Stenroth Ilari Matti Sakari Helsinki
Stucki Oskar Edvard Helsinki
Suhonen Ville Valtteri Hyvinkää
Sundqvist Jarkko Aleksanteri Helsinki
Suokas Tommi Petteri Tuusula
Suvanto Juha Vilho Tuusula
Taavitsainen Iiro Valtteri Helsinki
Tanhuanpää Juha Tapani Espoo
Tapanainen Niko Kristian Espoo
Termäs Kaski Petteri Helsinki
Tervahauta Mika Paavo Helsinki
Tiainen Ville-Mikko Juhani Vantaa
Tikkanen Riku Eerik Olavi Espoo
Tirkkonen Lauri Tapio Espoo
Tirkkonen Tuukka Matti Johannes Helsinki
Tolonen Henri Michael Järvenpää
Tuononen Jani Petteri Helsinki
Turja Turo Ilari Vantaa
Ukkola Teemu Juhani Helsinki
Uronen Henri Sakari Helsinki
Vanhala Henri Olavi Helsinki
Ventola Antti Ilmari Tuusula
Venäläinen Mikko Henrik
Viinanen Mikko Erkki Artturi Espoo
Viljanen Johan Matias Helsinki

Villanen Ilari Eetu Johannes Helsinki
Virtanen Antti Juhani Kerava
Vuorinen Ville Oskari Vantaa
Yli-Panula Antti Hermanni Helsinki
Yli-Pietilä Arttu Johannes Espoo
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Eronen Jouni Pekka Helsinki
Haavisto Carl Christian Artonpoika Sipoo
Lindberg Valter Kenneth Helsinki
Lindholm Robin Erland Mikael Inkoo
Mikkola Tuomas Timo Juhani Espoo
Pukkila Rami Rafael Espoo
Rytilä Niklas Samuel Vantaa
Ryynänen Kasperi Keijonpoika Helsinki
Santasalo Oliver Tapio Kullervo Helsinki
Siitonen Matti Juhani Helsinki
Torkkel Ilkka-Christian Järvenpää
Tuominen Kari Tapio Helsinki
Wallén Christoffer Mats Orvar Raasepori
Varama Martin Lauri Olavi Helsinki
Öhman Mikko Mikael Espoo
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ansinn Harri Tom Kristian Helsinki
Azbel Michael Helsinki
Brax Aarni Juhani Helsinki
Henttonen Atte Ilari Kerava
Hietala Jere Olavi Porvoo
Holmström Lauri Leonard Vantaa
Huuskonen Sami Tapani Järvenpää
Hännikäinen Markus Pekka Tapani Järvenpää
Immonen Esa Heikki Juhani Lohja
Immonen Panu Jussi Tapio Espoo
Jalovaara Ville Helsinki
Jyväkorpi Simo Ilkka
Kallio Niina Maria Kirkkonummi
Kallio Otto Patrik Ulkomaat
Kalsola Juha-Matti Vantaa
Kantola Kalle Markus Vantaa
Karhu Rami Kalevi Vantaa
Karppinen Miika Markus Espoo
Kauhanen Tytti Kaarina Nurmijärvi
Kauko Jonne Michael Helsinki
Keso Miika Ilari Helsinki
Koivisto Otso Samuel Helsinki
Korhonen Aleksi Lauri Oskari Vantaa
Koski Niklas Petteri Helsinki
Krüger Florian Ewald Espoo
Kupila Mikko Erik Kalevi Lohja
Kuri Tommi Tapio Espoo
Kytölä Iikka Elmeri Helsinki
Laitinen Otto Ilmari Helsinki
Lallukka Eemeli Mikael Kerava
Lappi Pasi Kristian Espoo
Lehtimäki Jukka Lauri Juhani Pukkila
Lindh Lari Ensio Antero Vantaa
Lindström Robert Otto Niiles Vantaa
Liukkonen Antti Jalmari Vihti
Lämsä Jarkko Edvard Lohja
Mannonen Jari Matti Järvenpää
Matén Mika Erik Lohja
Melender Mikko Petteri Vantaa
Melvas Niko Juhani Helsinki
Miettinen Janne Mikael Nurmijärvi
Moisio Ville Matti Juhani Espoo
Murin Alexander Espoo
Mustonen Marko Petteri Vantaa
Mäkelä Mikko Juhana Kerava
Mäkelä Toni Tapani Kittilä
Mäkynen Petri Tapio Juhani Nurmijärvi
Niemi Esa Juhani Espoo
Nohynek Pauli Petteri Espoo
Nurmela Kalle Juuso Taneli Espoo
Palosaari Joni Mikael Kerava
Peltonen Mikko Pekka Kirkkonummi
Perkka Jukka Matti Eemeli Vantaa
Perttilahti Toni Henri Vantaa
Pesonen Timo Antero Ulkomaat
Petäjistö Jere Mikael Helsinki
Piiparinen Sami Anton Kerava
Piiparinen Touko Tuure Kalevi Espoo
Plathan Antti Olavi Espoo
Puranen Tuija Pauliina Vantaa
Rantanen Eemil Oskari Espoo
Rantanen Jorma Olavi Vantaa
Riihinen Eino Edvard Kerava
Riikonen Mikko Juhani Vihti
Rönnbäck Janne Pekka Tapio Sipoo
Sallinen Seppo Juhani Helsinki
Seppä Juho Taneli Helsinki
Silvander Jarmo Verneri Lohja
Sipola Pasi Janne Helsinki
Somersuo Tommi Tapio Loviisa
Sorvali Juha Kristian Vantaa
Stenberg Jouni Sakari Vantaa
Suomalainen Joni Valtteri Järvenpää
Syrjälä Jonne Ilkka Johannes Helsinki
Säkkinen Joonas Samuli Helsinki
Tarkka Janne Eliel Helsinki
Tauriainen Jukka Pekka Vantaa
Toivanen Mikko Henrikki Helsinki
Toivonen Antti Olavi Vantaa
Touko Mikko Aulis Sipoo
Tuominen Joona Juhani Helsinki
Turunen Henri Johannes Vihti
Tyyskä Jouko Tapio Lohja
Vaaralahti Janne Rainer Hyvinkää
Valkama Hannu Juhani
Walls Anders Johan Raasepori
Varjola Kalle Akseli Kirkkonummi
Westerlund Tuomas Ilari Espoo
Viitakangas Markus Tapio Espoo
Wilkman Jaakko Johannes Helsinki
Yildiz Mesut Vihti
Ylén Sami Markus Vihti
Åberg Matti Olavi Helsinki
Österlund Oskari Kai Henrik Helsinki
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ala-Keturi Jorma Matias Hyvinkää
Alanen Leevi Mikael Vantaa
Allisto Niko Erkki Antero Helsinki
Anttila Petri Ilari Porvoo
Björklund Niko Petteri Hyvinkää

Edwards Daniel Kaarlo Espoo
Flemmich Lucas Emil Johannes Raasepori
Fogelberg Daniel Erik Vantaa
Hagman Mikko Sakari Espoo
Hammar Joonas Hermanni Helsinki
Hartman Jari Juhani Helsinki
Heimonen Tuukka Juhana Espoo
Heino Ossi Veikko Kerava
Helenius Sami Juhani Espoo
Hietanen Rasmus Joonatan Helsinki
Hongisto Sampsa Mikael Vantaa
Hujanen Aaro Henrik Tapio Järvenpää
Hummasti Janne Antti Ensio Hyvinkää
Huovinen Saku Oskari Loviisa
Hykkönen Tuomas Rainer Espoo
Hyyryläinen Santtu Daniel Espoo
Ilkka Alexander Nikolai Johannes Espoo
Isojärvi Ari Ilpo Porvoo
Jokela Tomi Petteri Helsinki
Jussila Esa Pekka Järvenpää
Kannikoski Toni Kullervo Mikael Helsinki
Kantokorpi Joonas Benoni Espoo
Kantola Valtteri Pyry Oskari Karkkila
Karbin Elmo Christian Helsinki
Kari Esa Mikael Espoo
Karppinen Janne Henrik Kerava
Karttunen Mikko-Petteri Espoo
Kaskela Anton Kristian Helsinki
Kiuru Aapo Ilari Espoo
Kiuru Roni Ville Vantaa
Kivelä Juha Veikko Vantaa
Kiviluoto Into Olavi Helsinki
Koivunen Miska Petteri Espoo
Koivunen Sami Antti Vantaa
Kosonen Juha Ilmari Järvenpää
Lahtinen Sami Tuomas Samuel Helsinki
Lainekivi Toni Sakari Sipoo
Lainio Pauli Tuomas Tapani Lohja
Lapinlampi Joona Matias Aleksi Helsinki
Laristo Antti Johannes Helsinki
Lavikainen Jyri Joonas Helsinki
Lehtimäki Eero Severi Vihti
Liimatainen Mikko Veli Matias Vantaa
Lindtman Antti Ilmari Vantaa
Linkinen Arttu Matti Helsinki
Linnanmäki Risto Juhani Nurmijärvi
Lintula Jukka-Ville Juhani Helsinki
Luhtaniemi Teemu Samuli Espoo
Luotonen Jussi Ilari Helsinki
Luukkonen Jussi Eemeli Helsinki
Lång Tomas Vilhelm Vantaa
Maskulin Sami Juhani Helsinki
Matalamäki Kasper Joakim Helsinki
Mattila Valtteri Juho Hermanni Tuusula
Metso Jussi Pekka Kalervo Helsinki
Mudie Roland Elias Scott Helsinki
Murto Kai Juhani Helsinki
Mäenpää Santtu Viljami Nurmijärvi
Naisniemi Jani Antero Lohja
Nieminen Tino Henrik Mikael Vantaa
Nissinen Otto Jussi Nurmijärvi
Nyholm Thomas Henrik Armas Loviisa
Nyström Vili Valtteri Helsinki
Oikarinen Ari Otto Tapio Helsinki
Ojala Simo Matti Sakari Helsinki
Oksanen Juha Pekka Vantaa
Paatelainen Saku Jussi Kalevi Vantaa
Pakarinen Aaro Pentti Ilmari Vantaa
Partanen Tommi Juhani Emil Järvenpää
Pekkinen Jani Juhani Espoo
Pelli Henri Markus Juhani Helsinki
Pellikka Toni Tapani Järvenpää
Pulkkinen Arttu Johannes Järvenpää
Pöyry Henry Anssi Mikael Loviisa
Reiman Jussi Santeri Järvenpää
Rinne Oula Aleksi Johannes Helsinki
Rohula Jonse Tapani Mikanpoika Vihti
Rossi Teemu Oskari Vantaa
Ryynänen Juho Joonas Valtteri Helsinki
Saarinen Joni Oskari Mäntsälä
Salonen Iiro Petteri Järvenpää
Sankala Antti Sakari Kirkkonummi
Saramo Jussi Antero Vantaa
Saruaho Jarno Simeon Vantaa
Silvasti Aleksi Teodor Vihti
Suomela Anssi Aleksi Mikael Helsinki
Taimiaho Tuomas Antero Helsinki
Taponen Jouni Vilhelm Espoo
Tervo Juhani Tapio Helsinki
Tikka Jesse Rikhard Helsinki
Timonen Lauri Aapeli Espoo
Toikonniemi Tommi Juhani Vantaa
Tuovinen Eerik Valdemar Helsinki
Valtonen Miikka Kristian Helsinki
Virtanen Lauri Juhani Helsinki
Vuorinen Jani Juhani Helsinki
Väisänen Sami Juhani Helsinki
Yli-Ollila Aleksi Johannes Vantaa
Zaki Jihan Kojn Espoo
Åberg Victor Johan Daniel Espoo
Åhlvik Mikko Ossian Kerava
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Laamanen Juuso Antero Espoo
Lavikkala Elias Oskari Espoo
Luoto Markku Tapani Helsinki
Piiparinen Janne-Juhani Vantaa
Piispa Niko Petteri Helsinki
Pirinen Lauri Emil Mikael Espoo
Salmi Eero Juhani Helsinki
Suhonen Henry Antero Helsinki
Särkinen Jouni Joonas Helsinki
Tikkanen Juuso Juho Santeri Vantaa
Tuomainen Teemu Samuli Espoo
Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Kääriäinen Mikko Samuel Helsinki
Möttönen Kaj Tapani Vantaa
Nurminen Janel Rauno Kristian Espoo
Närhi Heikki Samuli Helsinki
Setälä Markus Tapio Kirkkonummi
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Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos ja 
Sako Oy ovat solmi-
neet aiesopimuksen 
kiväärituoteperheen 
tuotekehitystyöstä ja 
kiväärijärjestelmän 
hankinnan valmiste-
lusta. Kiväärijärjes-
telmä K22 sisältää 
kaksi erilaista järjes-
telmäkonfiguraatiota, 
jotka ovat itselataava 
tarkkuuskivääri tark-
ka-ampujan käyttöön 
ja itselataava kivääri 
ryhmän tukiampujan 
käyttöön.

Aiesopimus liittyy tarkka-am-
pujien suorituskyvyn pitkäjän-
teiseen kehittämiseen Puolus-
tusvoimissa.
”Sako Oy:n juuret ovat syvällä 
suomalaisessa puolustusteol-
lisuudessa. Pidämme suuresti 
arvossa Puolustusvoimien 
meitä kohtaan osoittamaa luot-
tamusta ja yhteistyömme on 
meille tärkeää”, toteaa Sakon 
toimitusjohtaja Raimo Karja-
lainen.
Yhteistyön tavoitteena on ke-
hittää Puolustusvoimien anta-
mien suorituskykyvaatimusten 
mukainen uusi tarkkuuskivää-
ri ja tukiampujan kivääri sekä 
tuottaa näille hankintavalmius. 
Aseissa yhdistyvät parantunut 
suorituskyky, huoltovarmuus 

ja kustannustehokkuus.
Tavoitteena on luoda uusi rat-
kaisu, jolla korvattaisiin tällä 
hetkellä palveluskäytössä ole-
vat vanhat, niin ikään sakolai-
nen 7.62 tarkkuuskivääri 85 
pääosin sekä venäläisvalmis-
teinen 7.62 tarkkuuskivääri 

Dragunov kokonaan.

Kehitteillä on kokonaan uusi 
asekonfiguraatio, joka tulee 
paremmin varusteltuna tark-
ka-ampujien käyttöön ja kevy-
emmin varusteltuna jääkäri- ja 
jalkaväkiryhmien tukiampuji-

en käyttöön. Tarkka-ampujille 
aseessa tulee olemaan moni-
puolisempaa varustusta sekä 
optiikkaa, joka mahdollistaa 
pidemmät ampumasetäisyy-
det. Muuten sama ase tulee 
myös ryhmän tukiampujien 
käyttöön.

Uusi tarkka-ampuja-ase tulee 
olemaan kehittyneempi eri-
tyisesti ergonomian ja käytet-
tävyyden sekä tulinopeuden, 
lisävarustelun että tähtäinop-
tiikan suhteen. Uudella aseel-
la tulee pystyä läpäisemään 
kevyesti panssaroituja ajo-

neuvoja sekä nykyaikaisinta 
taistelijan henkilökohtaista 
suojavarustusta. Aseen suun-
niteltu kaliiperi on 7.62x51mm 
NATO, joka mahdollistaa erit-
täin monipuolisen ampumatar-
vikevalikoiman..
Myös aseen pimeätoimintaky-
ky on tavoiteltava ominaisuus 
ja elementti, ja aseeseen tulee 
pystyä integroimaan tarvittava 
pimeätaisteluvälineistö.
”Uuden itselataavan kivääri-
tuoteperheen kehitys on Sako 
Defence & Law Enforcement 
liiketoiminnallemme merkittä-
vä ja strategisesti tärkeä han-
ke. Liiketoimintayksikköm-
me on osa strategista Beretta 
Defense Technologies (BDT) 
allianssia. Meillä on erittäin 
hyviä kokemuksia aiemmasta 
tuotekehitysyhteistyöstä Puo-
lustusvoimien kanssa, jonka 
tuloksena on saatu kehitettyä 
menestyneitä maailmanluokan 
tuotteita”, toteaa Sakon Defe-
nce & Law Enforcement -lii-
ketomintayksikön johtaja Arto 
Kaikkola.

Kiväärituoteperheen kehitys-
työhön on mahdollista liittyä 
myöhemmin myös muita mai-
ta. Tavoitteea on, että uusi ase 
olisi valmiina jo vuonna 2022. 
Nopean aikataulun ei katsota 
olevan ongelma osaavassa ja 
perinteikkäässä asetehtaassa. 

Aiesopimus allekirjoitettiin 
Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen esikunnassa Tampe-
reella 25.5.2020.

12.7 RSTKIV 2000

12.7 raskas tarkkuuskivääri 2000  
on lyhyellä piippurekyyliperiaat-
teella toimiva, lipassyöttöinen ja 
ilmajäähdytteinen kerta-automaat-
tikivääri.

Ominaisuudet:
Kaliiperi 12.7 x 99
Pituus 145 cm
Paino:
• ase, ilman lipasta 13,6 kg
• lipas 2,8 kg (10 patr)
Kiväärikaukoputki 

Hensoldt 10 x 42 ZF

SAKO alkaa kehitellä kahta eri tyyppistä sotilaskivääriä
Aiesopimus kotimaisten kiväärien tuotekehityksestä

7.62 TKIV 85

7.62 tarkkuuskivääri 85 on syöt-
tökotelolla varustettu kertalau-
kausase.

Ominaisuudet:
Kaliiperi 7.62 x 53 R
Pituus 130 cm
Paino 7 kg
Käytännön tulinopeus 8-10 täh-
dättyä laukausta minuutissa

Syöttökotelo 1 + 4 patruunaa
Kiväärikaukoputki Zeiss Diavari 
1.5-6 x 42 tai Schmidt & Bender 
4 x 36
Säädettävä poskituki ja perälevy 
sekä säädettävä laukaisukoneisto

7.62 TKIV Dragunov

7.62 tarkkuuskivääri Dragunov  
on kertatulta ampuva kaasu-
rekyyliperiaatteella toimiva 
automaattiase.
Ominaisuudet:
Kaliiperi 7.62 x 53 R
Pituus 130 cm

Paino:
• ase ilman lipasta 4,3 kg
• lipas (10 patr) 210 g tyhjänä / 
430 g täynnä
Tulinopeus: 30 tähdättyä lauka-
usta minuutissa.
Kiväärikaukoputki 4 x 24 PSO-1.

TKIV 2000

Tarkkuuskivääri 2000  on lippaal-
linen kertalaukausase, jossa ovat 
säädettävät poskituki ja perälevy.

Ominaisuudet:
Kaliiperi 8.6 x 70
Paino 7 kg (ase ilman lipasta)
Lipas 5 patruunaa
Kiväärikaukoputki Zeiss Diavari V 

3-12 x 56T*
Käytännön tulinopeus 8-10 tähdät-
tyä laukasta/min.

Puolustusvoimien käytössä on kaikkiaan neljä erilaista tarkka-ampujakivääriä. Vanhimmat, venäläisvalmisteiset Dragunovit tullaan korvaamaan 
kokonaan uudella kiväärityypillä. 


