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Levotonta        
kehitystä

Edellisen Oltermannin 
ilmestymisen jälkeen 
maailmanpolitikkaa on 
siirtynyt uuteen asen-
toon. Donald Trump 

on hyvin erilainen presidentti kuin 
edeltäjänsä.

USA:n vaalien alla Venäjän pelät-
tiin sekaantuvan äänestysproses-
siin niin, että luottamus vaaleihin 
ja demokratiaan horjuu.  Vaikka 
Kremlin työkaluksi todetun Wiki-
leaksin paljastuksilla oli vaikutuk-
sensa vaaleihin, vaaliprosessia pi-
dettiin luotettavana.  Nyt horjuntaa 
luottamukseen ovat aiheuttaneet 
virkaan astuneen presidentin trumpismit. Kahden kuukauden sisäl-
lä Valkoinen talo on ehtinyt pilata välejään tärkeimpiin liittolaisiin-
sa, syyttää edellistä presidenttiä (”paha sairas ihminen”) rikoksesta 
ja tehdä tietämättömyydestä ja vaihtoehtoisten totuuksien esittämi-
sestä hyveen. Trumpin ja hänen kampanjaorganisaationsa yhteydet 
Venäjään ovat tutkittavina.

Euroopan kannalta USA:n kompuroinnissa on jotakin hyvääkin: 

1. Jos emme voi luottaa sataprosenttisesti USA:n tukeen, 
meidän on pakko ottaa itse vastuuta. Suomi on pyrkinyt pitämään 
huolta oma puolustuksensa kyvykkyydestä. Nyt Nato-maat ovat 
nostamassa omaa puolustusbudjettiaan kohti tavoitteena olevaa 
kahta prosessia. Naapurimme Viro on lukenut tilanteen oikein ja 
hoitanut oman osuutensa kiitettävästi.

2. Saksa joutuu - tosin haluttomasti - ottamaan Euroopan 
turvallisuudesta vastaavan maan roolia. Hyvin kuvaava on Politi-
co-lehden provosoiva otsikko Angela Merkelin ja Donald Trum-
pin tapaamisesta: ”The Leader of the Free World Meets Donald 
Trump”. 

3. Hollannin vaaleista ennakoitiin räyhänationalismin 
voittomarssia. USA:n esimerkki ehti ilmeisesti jo toimia vasta-
lääkkeenä pahimpien ylilyöntien suhteen. Nyt katseet kohdistuvat 
Ranskaan ja Saksaan.

Vaikka Venäjä on taantumassa taloudeltaan jo Espanjaakin pie-
nemmäksi minisuurvallaksi, vähätkin rahat voi käyttää sotilaal-
liseen pullisteluun. Siitä ovat Georgia ja Ukraina esimerkkeinä. 
Suomen roolina Venäjän naapurissa on ”puhua pehmeästi, kädessä 
iso keppi”. Siinä reserviläisjärjestöillä ja vapaaehtoisella maan-
puolustustyöllä on iso rooli. Emme räyhää, mutta emme myöskään 
luovu kepistämme.

.

SEPPO VAHASALO

Päätoimittaja

P.S. Venäjä on rakentamassa nelikaistaista tietä Pietarista Lahden-
pohjaan. Iltalehden uutisen mukaan (23.1.2017) Venäjän puolus-
tusmininisteriöllä on työn alla 200 miljardin ruplan (3.6 miljardia 
euron) salainen projekti alueella. Kun katsoo Google Mapsin satel-
liittikuvasta Parikkalan rajanylityspaikan lähiympäristöä, tykistön 
ihmiset eivät ollenkaan pidä näkemästään. Kehityksen painopis-
teet naapurissa eivät miellytä.

Päätoimittajalta 

Päätoimittaja Seppo Vahasalo 
puolustaa isänmaata kaikilla 
aseilla, myös näppäimistöllä.

Puheenjohtajan
palsta

Puheenjohtajan
palsta

Puolustuspoliittinen selonteko hyväksyttiin valtioneuvostos-
sa 16.2.2017 ja annettiin eduskunnan käsiteltäväksi. Selon-
teossa on monia linjauksia, nostan niistä tässä esille yhden; 
paikallisjoukot.

Jo vuosia sitten aloimme ympäri valtakuntaa koota vapaaehtoisista 
ns. maakuntakomppanioita, konsepti laajeni myöhemmin vuoden 
2015 alusta paikallispataljooniksi, joiden henkilöstöstä enää vain 
osa oli vapaaehtoisia. Samalla paikallisjoukkojen merkitys lisään-
tyi ja, kuten selonteosta voimme lukea, niiden tehtävät määritellään 
seuraavasti: ”Sodan ajan joukkoja, joilla luodaan valtakunnallinen 
kattavuus valvomalla alueita, suojaamalla kohteita, perustamalla 
joukkoja ja tukemalla muita viranomaisia.”
Ei mikään vähäpätöinen tehtävä koko valtakunnan alueella. Val-
vontatehtäviä, suojaustehtäviä, joukkojen perustamista, muiden 
viranomaisten tukemista (virka-aputehtäviä)
Selonteossa sanotaan vielä: ”Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa ja virka-
aputehtävissä.” 
Sodan ajan joukkojen määrään otetaan kantaa hieman epäselvästi, 
kenties tarkoituksella. Niiden sanotaan nousevan 50.000 henkilöllä, 
mutta osin lisäys johtuu laskentatavan muutoksesta. Niin tai näin, 
vaikuttaa kuitenkin selvältä, että paikallisjoukkojen määrää tullaan 
lisäämään ja niiden tehtävät lisääntyvät ja vapaaehtoisuuden mer-
kitys kasvaa. En oikein jaksa uskoa, että vapaaehtoisilla enää voi-
daan täyttää kovinkaan monia sijoituksia uusissa joukoissa, se on 
jo nähty aiemmissa harjoituksissa. Johtajapaikat täyttyvät, mutta 
miehistöä ei vapaaehtoisena ilmoittaudu riittävästi. Selvää onkin, 
että paikallisjoukot joudutaan kokoamaan normaalin sijoitusme-
nettelyn mukaisesti, kuten mitkä tahansa sodan ajan joukot. Sen 
sijaan joukon tultua kootuksi, mielekkäillä tehtävillä ja kiinnosta-
villa harjoituksilla voidaan saavuttaa vapaaehtoisuuteen perustuva 
koulutusjärjestelmä ja harjoittelu. Tukeutumalla maanpuolustus-
koulutusyhdistykseen ja vapaaehtoisiin kouluttajiin on mahdollista 
saavuttaa merkittäviä hyötyjä suurenkin joukon kouluttamisessa ja 
harjoittamisessa. Joukon osallistuessa vapaaehtoisiin harjoituksiin 
samalla selviävät motivoituneimmat ja kyvykkäimmät henkilöt ja 
joukon koostumusta voidaan edelleen jalostaa sijoituksia muutta-

Oman kerhoni kevätkokouksessa saimme kuulla esitel-
män sotilaan etiikasta. Varmasti itse kukin meistä kuu-
lijoista mietteissään kävi läpi erilaisia tapahtumia, joita 
esitelmän sanoma kirvoitti. Huomasin itse ajattelevani 

tammikuussa Santahaminassa pidettyä valatilaisuutta. Olimme 
matkustaneet Santahaminaan koko perheen voimin huomioimaan 
perheemme esikoista, joka tuona päivänä vannoi valansa. 
Valatilaisuudesta jäi mieleen erityisesti rykmentin komentajan 
puhe. Ilma tuona iltana oli melko kylmä ja väkeä oli paikalla sa-
doittain jollei muutama tuhat. Suurin osa yleisöstä tuskin oli pääs-
syt varuskunta-alueelle pitkään aikaan. Valatilaisuudessa kasar-
mien ja kaluston keskellä pystyi aistimaan maanpuolustushengen. 
Ei voimakkaana vaan aivan erityisenä. Tuli tunne, että ihmiset ar-
vostavat pääsyä varuskunnan sisäpuolelle tuollaiseen tilaisuuteen, 
kannustamaan omia poikiaan ja tyttäriään. Rykmentin komentajan 
puhe oli täyttä leadershippiä: Sanat tulivat helposti ja puhe käsitteli 
sotilaan elämää, kotona elävien siviilien elämää, puolustusvoimien 
tehtävää, kansainvälistä tilannetta ja arvostusta nuorille sotilaille. 
Vaimoni kanssa totesimme, että muun muassa tätä on suomalai-
suus, maanpuolustustahto ja suomalainen johtajuus.
Kerhon kevätkokouksessa kenttärovasti kertoi, että etiikkaa ja 
moraalia määrittää muun muassa kansakunnan kulttuuri. Hän otti 
esimerkiksi valatilaisuudet ja totesi, että jonkin muun maan kansa-
lainen olisi täysin ymmällään siitä, kuinka tunnelmaltaan ainutlaa-
tuisia tilaisuuksia Suomessa on ja suomalainen kokee. Huomasin 
juuri tuolla hetkellä ajattelevani samaa asiaa ja tuota tammikuussa 
kokemaamme valatilaisuutta. Tuo havainto tammikuisen valatilai-
suuden loistavasta tunnelmasta pimeässä ja kylmässä varuskun-
nassa muistuttaa meitä edelleen siitä, että halu puolustaa maata on 
kiinnitetty suomalaiseen kulttuuriin niin, että yhä uudet sukupolvet 
ottavat maan puolustamisen vastuun kantaakseen.
Olemme piirinä viime aikoina tehneet yhteistyökumppaneidemme 
kanssa avauksia toimintamme kehittämiseksi. Yksi tavoitteistam-
me vuodelle 2017 oli muodostaa käsitys, kuinka voisimme kehittää 
yhteistyötä MPK:n kanssa. Ensimmäiset neuvottelut on nyt käyty, 

lisää niistä hieman myöhemmin.
Reservin järjestöjen toiminta on usein 
sivistys-ja perinnetoimintaan painottuvaa. 
Olemme taustalla miettineet, miten reser-
vin järjestöjen jäsenet voisivat olla tais-
televien joukkojen tukena kriisiaikoina. 
Reservin järjestöjen toimijoilla on usein 
esimerkiksi erittäin korkealuokkaista paik-
kakuntatuntemusta, mistä saattaisi olla 
hyötyä.
Jäsenistöä on puhututtanut varusteyhtiö 
Inttistoren nopea lopettaminen. Yhtiön 
myyntitoiminnan kannattavuus oli las-
kenut jo jonkin aikaa ja tilanne oli kehittynyt vaikeaksi. Yhtiön 
hallitus oli arvioinut, että kannattavuuden takaamiseksi yhtiön net-
tikaupan aktivoimiseksi olisi tarvittu todella merkittävä panostus. 
Tämäkään ei olisi varmuudella taannut liiketoiminnan tervehty-
mistä. Hallitus oli arvioinut, että kaltaisemme yhdistyksen ei tule 
ottaa niin merkittävää riskiä ja oli aloittanut toimenpiteet yhtiön 
joko lopettamiseksi tai myymiseksi. Syy yhtiön kaupan nopeaan 
sulkemiseen oli se, että Varusteleka osti Inttistoren varaston ja siten 
siis yhtiöllä ei enää ollut myytävää.
Näin siis maailma osoitti jälleen nopealiikkeisyytensä ja hyvä niin. 
Päätöksentekokyky on tärkeä hyvän johtamisen edellytys.
Jatketaan tästä vuotta 2017 itse kukin omine ja kerhojemme toi-
menpitein. Kiitokset kaikille ainutlaatuisen maanpuolustushen-
gen vaalimisesta ja lukuisista arkipäivän suoritteistanne yhteisen 
asiamme hyväksi.

Jaripekka Turtiainen
Puheenjohtaja

malla ja uusia rekrytoimalla.
Paikallispataljoonamallia vuoden 2014 
lopulla esiteltäessä puolustusvoimat tie-
dotti, että jokaiseen maakuntaan tulee 
vähintään yksi paikallispataljoona, mutta 
tarkkaa määrää ei ilmoiteta. Maakuntien 
määrän perusteella pataljoonia lienee 
parikymmentä. Samalla kerrottiin, että 
maavoimien 150.0000 sotilaan vahvuu-
desta noin viidennes on paikallispatal-
joonissa eli noin 30.000 sotilasta. Näiden 
vuonna 2014 annettujen ja nyt puolustus-
poliittisessaselonteossa olevien julkisten 
tietojen perusteella voisi olettaa paikal-
lispataljoonien määrän noin kaksinkertaistuvan ja samalla sijoi-
tettavien sotilaiden määrän lisääntyvän noin 30.000 henkilöllä. 
Korostan tässä kuitenkin, että tämä on vain oma näkemykseni, jo-
hon olen päätynyt julkistettujen tietojen ja annettujen lausuntojen 
perusteella. Tämä olisi hyvä lisäys, se vahvistaa paikallispatal-
joonien mahdollisuuksia suorittaa tehtävänsä alueellaan. Suomi 
on maantieteellisesti laaja maa, eikä yhdellä pataljoonalla kovin 
monia kohteita valvota tai suojata ja samalla anneta virka-apua. 
Uusista kokoonpanoista aktiiviset ja motivoituneet reserviläiset 
saavat myös uusia tehtäviä ja sodan ajan sijoituksia. Toivottavasti 
saamme lähiaikoina kuulla puolustusvoimilta, mitä kaikkea tuo 
selonteossa kerrottu paikallispuolustuksen ja vapaaehtoisten roo-
lin vahvistaminen käytännössä tarkoittaa.
Uutta on siis tulossa, jos joku motivoitunut jäsen on vielä vailla 
sodan ajan tehtävää, nyt niihin avautunee taas mahdollisuuksia. 
Hyvä tapa saada jalka oven väliin on osallistua maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kursseille. Kannattaa myös ilmaista haluk-
kuutensa oman yhdistyksen puheenjohtajalle tai piirin aktiiveille, 
myös aluetoimistoon voi suoraan olla yhteydessä.
Hyvää kevään alkua toivottaen!

Ismo Nöjd
puheenjohtaja



Alue- 
toimiston 
päällikkö 
vaihtuu
kesäkuussa
Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkönä puolustusvoima-
uudistuksen jälkeen vuoden 
2015 alusta toiminut eversti-
luutnantti Juho Raulo siirtyy 
1.6.2017 Mikkeliin apulais-
osastopäälliköksi Maavoi-
mien esikunnan operatiivisel-
le osastolle. Hänen tilalleen 
Kaartin jääkärirykmenttiin 
kuuluvan Uudenmaan alue-
toimiston päällikkönä aloittaa 
kesäkuun alussa everstiluut-
nantti Vesa Sundqvist.
Myös Kaartin apulaisko-
mentaja on vaihtunut. Hel-
mikuun alussa tehtävässä 
aloitti everstiluutnantti Jyrki 
Kaisanlahti eversti Petteri 
Joukon jälkeen, joka siir-
tyi Pääesikunnan kansliaan. 
Kaartin jääkärirykmentin ko-
mentajana toimii eversti Ahti 
Kurvinen.

Reservi-
tuotteet
jatkossa
Varuste-
lekasta
 
Pari viikkoa sitten suljetun 
Inttistoren varasto on myyty 
Varustelekalle, jossa tuotteet 
tulevat myyntiin.

Varusteleka on Euroopan 
suurin armeijatavaran ja 
-vaatetuksen jälleenmyyjä.

Kaupan tarkoituksena on hel-
pottaa Inttistoren alasajoa ja 
varmistaa, että reserviläisillä 
on mahdollisuus hankkia tut-
tuja Inttistoren tuotteita käte-
västi ja luotettavasti. Samassa 
rytäkässä Varustelekan tar-
koituksena on myös arvioida, 
mitä reserviläisille kiinnos-
tavia tuotteita tulisi jatkossa 
olla yhtiön valikoimassa. 

Inttistoren sulkemispäätök-
sen taustalla oli sen liike-
toiminnan pitkään jatkunut 
tappiollisuus. Kaikki ennen 
21.2. tehdyt tilaukset toimite-
tiin normaalisti. Samoin kaik-
ki asiakaspalautukset hoide-
taan. Inttistoren asiakaspalve-
lun sähköpostiosoite info@
inttistore.fi toimii normaalisti 
ja sieltä voi tiedustella omaan 
tilaukseensa liittyviä asioita.

Maanpuolustusyhtiö MPY 
Oy:n omistavat tasaosuuksin 
Reserviläisliitto ja Suomen 
Reserviupseeriliitto. Inttis-
tore on ollut yhtiön myyn-
titoiminnasta vastaava osa. 
MPY:n muita liiketoiminta-
alueita ovat kustannustoimin-
ta sekä jäsenrekisteri- ja hal-
lintopalvelujen tuottaminen.

Inttistoren lopettaminen ei 
vaikuta Reserviläinen -leh-
den eikä liittojen yhteisen 
jäsenrekisterin toimintaan. 
Myös muut hallintopalvelut 
jatkuvat normaalisti.

Tuoreessa puolus-
tuselonteossa Puo-
lustusvoimien sodan 
ajan vahvuutta esi-
tetään nostettavak-
si 280.000 henkeen. 
Epäselväksi on jää-
nyt, mitä tämä tar-
koittaa käytännössä 
ja miten vahvuuden 
nosto rahoitetaan.
Sodan ajan vahvuutta laskettiin 
edellisen selonteon pohjalta yli 
kolmanneksella 230.000 hengen 
tasolle. Sotilaallisen jännitteen 
kasvun ja mm. hybridisodan-
käynnin uhan johdosta nyt kä-
siteltävässä selonteossa esite-
tään vahvuuden nostoa 50.000 
hengellä liittämällä joukkojen 
perustamisorganisaatio osaksi 
paikallisjoukkoja ja käyttämällä 
riittävän koulutustason saavut-
taneita varusmiehiä valmiuden 
kohottamisen ja kriisiajan teh-
täviin. Vahvuuteen sisällytetään 
myös tarvittaessa puolustusvoi-
miin kriisitilanteessa liitettävät 
rajajoukot. Näin ollen sodan ajan 
joukkojen määrä nousee selonte-
on mukaan noin 280 000 sotilaa-
seen.

Lisäksi on puhuttu paikallisjouk-
kojen määrän kasvattamisesta, 
jota Reserviläisliitto on esittä-
nyt. Monet ovat jo kyselleet, 
ollaanko sodan ajan vahvuutta 
oikeasti nostamassa vai on kyse 
vain nykyisten yksiköiden uu-
desta laskentatavasta. Lisäksi 
uusien joukkojen varustaminen 
ja rahoittaminen ovat herättäneet 
kysymyksiä. 

Puolustusselonteon tiedotusti-
laisuudessa 16.2. puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö sanoi, että 
uusien joukkojen perusvarustus 
on jo olemassa. Lisäksi valtio-
varainministeri Petteri Orpo to-
tesi, että tarvittavat varat otetaan 
budjetista sen nykyisten raamien 
puitteissa. Mistä kohteista varoja 
vastaavasti leikataan, päätetään 
vasta hallituksen kevään kehys-
riihineuvotteluissa.
- Reserviläisliitto ei ota kantaa 
mistä vahvuuden nostamiseen 
tarvittavat varat otetaan, se on 
poliitikkojen tehtävä. Reservi-
läisliiton tehtävänä on huolehtia 
reserviläisille tärkeiden asioiden 
esille tuomisesta ja puolustaa nii-
tä sekä ennen kaikkea huolehtia 
siitä, että Suomella on riittävä 
puolustuskyky myös nykyises-

sä maailmantilanteessa, Reser-
viläisliiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola linjaa.

Reserviläisliitossakin on pohdit-
tu, onko Puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen määrän nosto to-
dellista vai lasketaanko olemassa 
olevat yksiköt vain uudella ta-
valla.
- Eri eduskuntapuolueilla on ol-
lut hyvin erilaiset näkemykset 
siitä, lasketaanko joukot nyt vain 
eri tavalla vai kasvaako sodan 
ajan vahvuus oikeasti. Reservi-
läisliitto esitti jo viime syksynä, 
että paikallispuolustuksen yksi-
köt tulisi kaksinkertaistaa soti-
laallisen tilanteen kiristymisen ja 
hybridisodankäynnin uhan joh-
dosta, Pohjola sanoo.
Puolustusselonteossa listattiin 
ylläpito- ja kehittämiskohteiksi 
etenkin valmius, tiedustelu, ky-
berpuolustus, vaikuttamiskyky 
ja poistuvien suorituskykyjen 
korvaaminen. Myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
varaan lasketaan paljon.
- Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys MPK varmasti huomioi uudet 
tarpeet koulutustarjonnassaan 
mutta samalla pitää huolehtia 
siitä, että MPK:n rahoitus kasvaa 
samassa tahdissa, vaatii Pohjola.

Puolustusselonteossa linjataan, 
että Maanpuolustuskoulutusyh-
distystä kehitetään puolustusvoi-
mien strategisena kumppanina 
pohjoismaisten toimintaperiaat-
teiden mukaisesti. Tavoitteena on 

vahvistaa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen asemaa paikallis-
puolustuksessa sekä virka-apu-
tehtävissä.

Linjaukset 
puolustukseen 
2020-luvulle asti
Valtioneuvoston puolustusselon-
teko Eduskunnalle hyväksyttiin 
valtioneuvoston yleisistunnossa 
16.2.2017 ja se antaa linjaukset 
Suomen puolustuskyvyn ylläpi-
dolle, kehittämiselle ja käytölle. 
Selonteon toimeenpanolla tur-
vataan Suomen puolustuskyky 
muuttuvassa turvallisuustilan-
teessa, luodaan edellytykset us-
kottavan ja koko maan kattavan 
puolustusjärjestelmän ylläpitä-
miselle, linjataan strategisten 
suorituskykyhankkeiden toteut-
taminen, parannetaan puolustus-
voimien valmiutta ja ohjataan 
puolustusyhteistyön syventä-
mistä sekä kansallisen lainsää-
dännön kehittämistä. Selonteon 
aikajänne ulottuu 2020-luvun 
puoliväliin.

Sipilän hallituksen päättämä 150 
miljoonan euron korotus hankin-
tamäärärahoihin on kirjattu myös 
tähän selontekoon eli se jatkuu 
ainakin lähivuodet. Lisäksi Puo-
lustusvoimien operatiiviseen 
toimintaan tarkoitettua rahoi-
tusta kasvatetaan 55 miljoonalla 
eurolla, joka tarvitaan aiempaa 
korkeamman valmiuden ylläpi-
tämiseen.

Selonteon mukaan Ilma- ja Meri-
voimien tilanne on nyt hyvä mut-
ta Maavoimien vain tyydyttävä. 
Tämän johdosta Maavoimien 
kehittäminen on lähivuosien 
painopisteenä. Nyt päätetyt ra-
hoitusraamit riittävät tähän mutta 
lisärahoitusta tarvitaan kun Me-
rivoimien ja Ilmavoimien ka-
lustoa aletaan laajemmin uusia. 
Tällöin on tehtävä uusia rahoi-
tuspäätöksiä.

Upseerien Nato-
myönteisyys 
kasvanut
Upseeriliiton jäsenkyselyn mu-
kaan 61 prosenttia upseereista 
on sitä mieltä, että Suomen tulisi 
liittyä sotilasliitto Natoon.

Keskiviikkona julkaistu Upsee-
riliiton jäsenkysely paljastaa 
Nato-myönteisyyden kasvaneen 
upseerien keskuudessa. Tutki-
muksen toteutti Taloustutkimus 
Oy. Edellisestä kyselystä, joka 
toteutettiin vuonna 2013, kasvua 
on tullut 10 prosenttiyksikköä.

Upseeriliiton pääsihteerin Han-
nu Sipilän mukaan kasvun taus-
talla on epävarma turvallisuusti-
lanne.

– Uskon, että tässä heijastuu Ve-
näjän aggressiivinen politiikka. 
Upseerit seuraavat aikaansa ja 
katsovat, että sotilasliitossa olisi 
Suomen turvallisuus paremmin 

taattu.
Sipilä painottaa, että vaikka Na-
ton kannatus onkin kasvanut, se 
ei tarkoita sitä, että upseeristo 
olisi valmis tai halukas pienen-
tämään kansallisen puolustuksen 
tasoa ja laadukkuutta.
– Kaikki upseerit haluavat, että 
Suomella on uskottava, oma ja 
itsenäinen puolustus. Naton jäse-
nyys olisi lisäturva. Ei ole tarkoi-
tus, että Nato jotenkin korvaisi 
oman puolustuksen.
Puolustushaaroittain tarkasteltu-
na eroja on jonkin verran. Me-
rivoimissa kannatus on suurinta, 
sillä peräti 71 prosenttia meri-
voimien upseereista on Natoon 
liittymisen kannalla. Sipilän 
mukaan merivoimien kansain-
välisyys on pääsyynä korkeaan 
Nato-myönteisyyteen.
– Luulen, että merivoimat on 
ollut pisimpään kansainväli-
nen puolustushaara. On tehty 
koulutuspurjehduksia, on ollut 
laivastovierailuja ulkomailta ja 
on osallistuttu kansainvälisiin 
harjoituksiin. Kansainvälisyys 
on ollut kaikkein luonnollisinta 
merivoimissa, hän kertoo.

Kansa ei ole pitänyt mahdollista 
Nato-jäsenyyttä yhtä suuressa 
suosiossa kuin upseerit. Maan-
puolustustiedotuksen suunnit-
telukunnan joulukuussa 2016 
julkaistun kyselyn mukaan vain 
25 prosenttia kansalaisista on 
Natoon liittymisen kannalla.

( Lähde: Reserviläisliitto)

Nato kiinnostaa aikaisempaa useampaa, etenkin upseeristoa

Sodan ajan vahvuuden noususta 
erilaisia näkemyksiä

Sodan ajan vahvuutta laskettiin edellisen selonteon pohjalta yli kolmanneksella 230.000 hengen tasolle. 

TNS Kantar Oy:n Reserviläis-
liiton toimeksiannosta tekemän 
tutkimuksen mukaan kaksi suo-
malaista viidestä (39 %) toivoo, 
että liittoutumattomuus pysyisi 
jatkossakin Suomen puolustuk-
sen ensisijaisena periaatteena. 
EU:n piirissä tapahtuva sotilaal-
lisen yhteistyön laajentaminen 
ja kehittäminen on toiseksi suu-
rimman joukon (26 %) mielestä 
paras tie Suomelle. Vastaajien 
oli mahdollista valita vain yksi 
vaihtoehto.
Sotilaallinen liittoutuminen ke-
räsi tutkimuksessa selvästi vä-

hemmän kannatusta. Kaksitoista 
prosenttia suomalaisista haluaisi 
puolustusliiton Ruotsin kanssa. 
Lähes yhtä moni (11 %) on sitä 
mieltä, että Suomen kannat-
taisi järjestää puolustuksensa 
Nato-jäsenyyden varaan. YLE:n 
viimeviikkoisessa NATO-gallu-
pissa jäsenyyden kannattajiksi 
ilmoittautui 25 prosenttia kyse-
lyyn osallistuneista mutta kysy-
myksenasettelu oli erilainen.

Reserviläisliitto kysyi saman ky-
symyksen myös aikaisemmassa 
jäsenkyselyssä. Liiton jäsenten 

keskuudessa Nato-jäsenyyden 
kannatus on selkeästi korkeam-
malla (28 %) kuin suomalai-
silla keskimäärin. Sotilaallista 
liittoutumattomuutta jäsenistä 
kannattaa kuitenkin käytännös-
sä yhtä moni. EU:n sotilaallisen 
yhteistyön kehittäminen on kol-
manneksi suosituin vaihtoehto 
puolustuksemme järjestämiseksi, 
jota kannatti jäsentutkimuksessa 
noin viidennes vastanneista (22 
%).
Nato-kannatuksen osalta on syy-
tä huomata, että tutkimukses-
samme ei nyt mitattu jäsenyyden 

kannatusta perinteiseen ’kyllä 
vai ei’ -tapaan vaan halusimme 
selvittää miten julkisessa kes-
kustelussa viime aikoina esillä 
olleet mallit Suomen puolustuk-
sen järjestämiseksi vertautuvat 
toisiinsa. Uudenlainen kysymyk-
senasettelu tuo uuden näkökul-
man tähän keskusteluun. Myös 
tämä kysely kuitenkin osoitti, 
että jäsenistömme kannattaa NA-
TO-jäsenyyttä selvästi enemmän 
kuin suomalaiset keskimäärin, 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
taustoittaa tuloksia.
Kantar TNS:n tutkimuksessa 

selvisi myös, että suhtautumi-
nen sotilaalliseen liittoutumi-
seen vaihtelee väestöryhmittäin. 
Asuinpaikka ja puoluekannatus 
korreloi suhtautumisen kans-
sa sotilaalliseen yhteistyöhön. 
Maaseudulla sotilaallinen liit-
toutumattomuus kerää suhteel-
lisesti ottaen selvästi enemmän 
kannatusta kuin kaupungeissa. 
EU:n sotilaallisen yhteystyön 
kehittämisen varaan rakentuva 
puolustus miellyttää enemmän 
kaupunkilaisia kuin maaseudulla 
asuvia ja toisaalta sen suosio kas-
vaa koulutusasteen kasvaessa.

Sotilaallinen  liittoutumattomuus koetaan parhaaksi  tavaksi järjestää  Suomen puolustus
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Valtioneuvoston 
puolustusselonteko 
eduskunnalle hyväk-
syttiin valtioneuvos-
ton yleisistunnossa 
16. helmikuuta. Tii-
viisti kirjoitettu selon-
teko linjaa Suomen 
puolustuspolitiikkaa 
2020-luvun puolivä-
liin asti. Oppositio ei 
kuitenkaan ole valmis 
sitoutumaan selonte-
on esittämään lisära-
hoitukseen.
Paljon odotettua ja alkuvuodes-
ta julkaistua valtioneuvoston 
puolustusselontekoa käsiteltiin 
eduskunnassa maaliskuun alus-
sa. Ensimmäisen kerran erilli-
senä tehty puolustusselonteko 
on jatkoa vuonna 2014 tehdylle 
parlamentaarisen selvitysryhmän 
raportille sekä vuoden 2016 val-
tioneuvoston ulko- ja turvalli-
suuspoliittisen selonteolle.
Puolustusselonteko ottaa huo-
mioon sotilaallisen toimintaym-
päristön muutokset ja antaa 
maallemme puolustuspoliittiset 
linjaukset. Tavoite on edelleen 
ylläpitää uskottavaa ja koko 
maan kattavaa puolustusjärjes-
telmää, joka perustuu laajaan 
reserviin. Selonteon aikajänne 
ylittää nykyisen hallituskauden 
ulottuen 2020-luvun puoliväliin.
Uusi selonteko on tehty hyvin 
tiiviiksi, vain 34 sivua liitteineen. 
Lyhyyttä ja helppolukuisuutta on 
kiitetty, mutta esimerkiksi Up-
seeriliitto on valittanut, että puo-
lustusvoimien henkilöstöstä on 
kirjoitettu vain puoli sivua. Toi-
saalta reserviläisistä, jotka edel-
leen vastaavat 90 % sodan ajan 
joukkojemme kokoonpanosta, ei 
kirjoiteta yhtään sen enempää.

Turvallisuus-  
tilanteemme on  
heikentynyt
Selonteossa todetaan kaarte-
lematta, että Suomen turval-
lisuustilanne on heikentynyt 
Krimin valtauksen ja Itä-Uk-
rainan konfliktin jälkeen ja 
jännitteet Itämeren alueella 
ovat lisääntyneet. Sotilaallista 
voimankäyttöä Suomea vas-
taan tai sillä uhkaamista ei 
voida sulkea pois.
Venäjä pyrkii vahvistamaan 
suurvalta-asemaansa ja on 
ilmaissut tavoitteensa etu-
piirijakoon perustuvasta tur-
vallisuusrakenteesta. Venäjä 
myös haastaa Naton kyvyn 
tukea Baltian ja Itä-Euroopan 
puolustusta mahdollisen soti-
laallisen kriisin käynnistyessä. 
Nato on palauttanut toimin-
tansa painopisteen rauhantur-
vaamisesta jäsenvaltioiden 
puolustamiseen, ja useimmat 
Nato-maat panostavat puolus-
tukseensa aikaisempaa enem-
män.
Nato on selonteon mukaan 
turvallisuutta ja vakautta 
edistävä toimija. Silti selon-
teko toteaa entiseen malliin 
Suomen olevan sotilasliittoon 
kuulumaton maa, joka toteut-
taa käytännönläheistä kumppa-
nuutta Naton kanssa ja ylläpitää 
mahdollisuutta hakea jäsenyyttä. 
Suomi myös luo valmiudet antaa 
sekä vastaanottaa sotilaallista 
apua.
Siihen ei selonteossa vastata, 

onko liittoutumattomalle soti-
laallinen apu tai Nato-optio enää 
käytettävissä, jos kansainvälinen 
tilanne kiristyy. Epäilen…
Pohjoismaista puolustusyhteis-
työtä (Nordefco) kehitetään mm. 
tilannekuvayhteistyön ja koulu-
tus- ja harjoitustoiminnan alu-
eilla. Puolustusmateriaalialalla 

jatketaan yhteisiä hankevalmis-
teluja, vaikka esimerkiksi yhteis-
pohjoismainen taisteluasuhanke 
on pahasti myöhässä. Suomi 
nähdään selonteossa riippuvai-
seksi puolustusmateriaalin saata-
vuudesta ulkomailta.
Muista maista selonteossa erik-
seen mainitaan Ruotsi, jonka 

kanssa tehtävä kahdenvälinen 
puolustusyhteistyö on erityis-
asemassa, ja lisäksi Yhdysval-
lat todetaan Suomelle tärkeänä 
kumppanina.
Kyber- ja informaatiovaikutta-
mista ‒ selonteossa tahoja mai-
nitsematta ‒ on kohdistettu myös 
Suomeen mm. kriittistä infra-

struktuuria, teollisuuslaitoksia 
sekä poliittista päätöksenteko-
järjestelmää ja kansalaisia vas-
taan. Siksi Suomen tulee raken-
taa omaa kyberpuolustuskykyä. 
Tietoliikenne-, tietojärjestelmä- 
sekä henkilötiedustelun kehit-
täminen nähdään puolustuksen 
kannalta tärkeimmäksi lainsää-

däntöhankkeeksi.

SA-joukot kasvavat ‒ 
vain kasvavatko?
Reserviläisten keskuudessa suu-
rinta mielenkiintoa ja jopa innos-
tusta on selonteossa herättänyt 
sodan ajan joukkojen määrän 
nostaminen 50.000 sotilaalla 
280.000:een. Kun tarkemmin 
tutkii tuota määrän nostamista, 
huomaa kuitenkin, että luvassa 
ei ole uutta sijoitusta kovinkaan 
monelle reserviläiselle.
Joukkomäärän nousu selittyy 
lähinnä kolmella tekijällä. En-
sinnäkin sodan ajan perustami-
sorganisaatio liitetään osaksi 
paikallisjoukkoja eikä heitä enää 
kotiuteta perustamisen tapah-
duttua odottamaan joukkojen 
purkua. Tässä kyseessä on sikäli 
paluu vanhaan, sillä aikoinaan 
perustamiskeskuksilla oli aina 
joku jatkotehtävä.
Toiseksi varusmiehiä, jotka ovat 
ehtineet saada riittävän koulu-
tustason, käytetään jatkossa val-
miuden kohottamiseen ja muihin 
kriisiajan tehtäviin. Lainsäädän-
tö ei aiemmin mahdollistanut 
tätä, mikä oli sikäli hullua, että 
juuri varuskunnista löytyvät no-
peimmin mobilisoitavat joukot 
äkillisessä kriisissä. Silti opposi-
tiopuolueet kritisoivat lain muut-
tamista tältä osin viime vuoden 
lopun eduskuntakeskustelussa.
Kolmanneksi 280.000 sotilaan 
vahvuuteen sisällytetään krii-
sitilanteessa puolustusvoimiin 
tarvittaessa liitettävät rajajoukot. 
Rajavartiosto on sisäministeriön 
ja puolustusvoimat puolustus-
ministeriön alainen organisaatio. 
Välillä onkin tuntunut, että kum-
pikin organisaatio on elänyt täy-
sin omaa elämäänsä ja yhteistyö-
tä ei juuri ole tehty esimerkiksi 
kalustohankinnoissa tai muuten-
kaan maamme puolustamisessa.

250.000 sijoitusta
Pienestä laskennallisesta nou-
susta huolimatta edelleen ollaan 
hyvin kaukana takavuosien so-
dan ajan joukkojen määrästä, 
joka oli 550.000 sotilasta, joskus 
aiemmin jopa enemmän. Mutta 
rehellisyyden nimissä on myön-
nettävä, että koko reserville ei 
tuolloin olisi riittänyt vanhoja 
pystykorvakiväärejä kummem-
paa aseistusta muusta varustuk-
sesta puhumattakaan.
Vaikka nykyisin kalustoa riittää 
kutistetulle SA-joukoille aiem-
paa paremmin, kevyesti varustet-
tujen joukkojen määrä kokonais-
vahvuudesta lisääntyy.
Sodan joukkoihin kuuluvasta 
280.000 sotilaasta on Pääesikun-
nan mukaan reserviläisiä neljän-
nesmiljoona. Luvussa on muka-
na paitsi puolustusvoimien myös 
Rajavartiolaitoksen reserviläisiä. 
Ammattisotilaiden suhteellinen 
osuus SA-joukoissa on kasvanut 
vanhoista ajoista, jolloin sijoitet-
tu reservi oli suurempi.
Valtion säästötoimenpiteiden 
takia kertausharjoitusten mää-
rää on vähennetty ja vuosina 
2012‒14 toteutettiin puolustus-
voimauudistus, jossa armeijan 
koko mitoitettiin vastaamaan 
tiukkoja taloudellisia vaatimuk-
sia. Selonteon näkemyksen mu-
kaan puolustusvoimien harjoi-
tustoiminta on kyetty nostamaan 
vuodesta 2015 alkaen tyydyt-
tävälle tasolle. Maanpuolustus-
järjestöt eivät ole aivan samaa 
mieltä. RUL on myös vaatinut 
sijoittamattomien reserviläisten 

Puolustusselonteko keskusteluttaa
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osaamisen hyödyntämistä uusis-
sa paikallispataljoonissa.

Maavoimien tilanne 
vain tyydyttävä
Ilma- ja merivoimien kyky täyt-
tää tehtävänsä todetaan tällä het-
kellä hyväksi, mutta maavoimien 
tilanne on tällä hetkellä vain tyy-
dyttävä.
Selonteon mukaan puolustusvoi-
mien kehittämisen painopiste täl-
lä vuosikymmenellä on nimen-
omaan maavoimissa ja erityisesti 
välittömän valmiuden joukoissa. 
Silti ilma- ja merivoimien tulevat 
pakolliset, vanhentuvan kalus-
ton korvaavat hankinnat tulevat 
haukkaamaan leijonanosan tule-
vista puolustusbudjeteista.
Maavoimien liikkuvuutta ja tuli-
voimaa kehitetään mm. BMP-2M 
-rynnäkköpanssarivaunukaluston 
modernisoinnilla, CV9030-ryn-
näkköpanssarien elinjaksopäi-
vityksellä sekä Hollannista os-
tetuilla käytetyillä Leopard 2A6 
-taistelupanssarivaunuilla. Maa-
voimien valvonta- ja maalin-
osoituskykyä parannetaan sekä 
armeijalle hankitaan uuden suku-
polven panssaritorjunta-aseita ja 
ampumatarvikkeita.
Etelä-Koreasta hankittavilla 48 
käytetyllä K9 Thunder -panssari-
haupitsilla korvataan vanhenevaa 
tykistöämme. Puolustusministeri 
Niinistö allekirjoitti hankintaso-
pimuksen 2. maaliskuuta.

Tiedustelujärjestelmän, joh-
tamisjärjestelmän ja logistiik-
kajärjestelmän suorituskyvyn 
alueellisessa kattavuudessa ja 
taistelunkestävyydessä todetaan 
olevan erityisiä puutteita.
Presidentti Halosen ylipäällik-
kökaudella päätetty jalkaväki-
miinojen luopumisesta johtuvaa 
menetettyä pelotevaikutusta kor-
vataan muilla menetelmillä, ja 
puolustusvoimat selvittää tämän 
vuoden aikana kotimaisen puo-
lustusteollisuuden innovaatioi-
den käytettävyyttä.

Monitoimihävittäjiä ja 
Laivue 2010
Valtioneuvoston selonteko tote-
aa, että Hornet-kaluston vuosina 
2025‒2030 poistuva suoritusky-
ky korvataan täysimääräisesti. 
Siihen selonteko ei ota kantaa, 
hankintaanko jatkossakin yhtä 
monta eli 62 hävittäjää kuin 
Horneteja on nyt. Selonteossa ei 
puhuta enää torjuntahävittäjistä 
vaan termi on monitoimihävit-
täjä.
Päätökset tästä ns. HX-hankkees-
ta tehdään 2020-luvun alussa. 
Uuden monitoimihävittäjän suo-
rituskyvyn suunnitellaan olevan 
käytössä vähintään 2060-luvulle 
asti. Hankinnan kustannusarvi-
oksi ilmoitetaan 7–10 miljardia 
euroa, mitä erityisesti vihreät ja 
vasemmisto epäilivät alimitoite-
tuksi maaliskuun alun eduskun-

takeskustelussa.
Selonteko muistuttaa, että Hor-
net-kaluston suorituskykyä ei 
voida korvata ilmatorjunnalla 
eikä miehittämättömillä ilma-
aluksilla.
Myös merivoimien Rauma-
luokan ohjusveneiden ja Hä-
meenmaa-luokan miinalaivo-
jen, yhteensä seitsemän alusta, 
elinkaaret päättyvät 2020-luvun 
puoliväliin mennessä. Meripuo-
lustuksen torjuntakyky säilyte-
tään hankittavilla neljällä Laivue 
2020:n aluksella sekä peruskor-
jattavilla Hamina-luokan ohjus-
veneillä.
Uudet Laivue 2020 -alukset ovat 
käytössä 2050-luvulle asti. Han-
kinnan hintalappu on 1,2 mil-
jardia euroa. Sipilän hallituksen 
mukaan meri- että ilmavoimien 
hankintoja ei tehdä erillisrahoi-
tuksella vaan ne sisällytetään 
budjetteihin vuosina 2019‒2031.
Parlamentaarisen selvitysryhmän 
suositusten mukaisesti selonteko 
esittää, että puolustusvoimien 
materiaalitason säilyttämiseksi 

tarvitaan indeksikorotusten lisäk-
si 150 miljoonaa euroa vuodessa 
lisää aina vuodesta 2021 alkaen. 
Lisäksi turvallisuusympäristön 
muutosten takia halutaan puolus-
tusvoimille lisärahaa 55 miljoo-
naa euroa vuodesta 2018 alka-
en. Vasemmisto ja vihreät eivät 
olleet eduskuntakeskustelussa 
valmis sitoutumaan esitettyihin 
summiin.

Vapaaehtoinen maan-
puolustus vähällä 
maininnalla
Puolustusvoimien nykyinen 
henkilöstömäärä, noin 12.000, 
todetaan selonteossa vähimmäis-
määräksi, jotta puolustusvoimien 
nykytehtävät yleensä pystytään 
toteuttamaan.
Asevelvollisten kutsuntoja ja re-
serviläisten asioiden hoitamista 
on tarkoitus parantaa kehittä-
mällä digitaalisia informaatio-
palveluja ja toimintatapoja sekä 
ottamalla koulutuksessa ja sodan 

ajan joukoissa huomioon ase-
velvollisten erityisosaaminen ja 
toimintakyky, aivan kuten ns. 
Siilasmaan työryhmä vuonna 
2010 ehdotti. Naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta kehitetään, 
ja kriisinhallintatehtävissä pal-
velevien naisten määrää pyritään 
lisäämään.
Varusmieskoulutuksen hintaa 
lasketaan hyödyntämällä verk-
ko-, virtuaali- ja simulointijär-
jestelmiä. Niillä pyritään myös 
vastaamaan muuttuneisiin valmi-
usvaatimuksiin.
Selonteon mukaan reserviläisiä 
kannustetaan erityisesti omaeh-
toiseen kunnon ylläpitoon sekä 
kouluttautumiseen verkkokoulu-
tusmahdollisuuksia hyödyntäen. 
MPK:ta kehitetään puolustusvoi-
mien strategisena kumppanina 
pohjoismaisten toimintaperiaat-
teiden mukaisesti. Tavoitteena on 
vahvistaa vapaaehtoisen maan-

puolustuksen asemaa erityisesti 
paikallispuolustuksessa sekä 
virka-aputehtävissä.
Lyhyellä lauseella kerrotaan, että 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen toimintaedellytykset varmis-
tetaan ‒ kertomatta miten. Va-
paaehtoista maanpuolustustyötä 
tekevät järjestöt muistetaan aino-
astaan osatekijänä suomalaisten 
korkeaan maanpuolustustahtoon, 
joka nähdään yhteiskunnan krii-
sinsieto- ja puolustuskyvyn pe-
rustana.
Valtioneuvoston puolustuspo-
liittinen selonteko ei siis vastaa 
kaikkiin kysymyksiin, mutta 
linjaa asioita sekä antaa pohjaa 
niiden jatkokehittelylle. Selon-
teko löytyy puolustusministeriön 
verkkosivuilta osoitteesta www.
defmin.fi/selonteko2017.

JUKKA SIPPOLA

Reserviläisliitto on kiitettävän aktiivinen tekemään erilaisia 
mielipidetiedusteluita ja saa niillä mukavasti julkisuutta, jos-
ta RUL voi olla vain kateellinen. Mutta alkuvuoden gallup ei 

ollut kovin fiksu.
Kuten puolustusselonteosta voi lukea, vuodesta 2025 alkaen käytöstä 
poistuva Hornet-kalusto on tarkoitus korvata uudella monitoimihä-
vittäjällä, ja varsinainen hankintapäätös on tehtävä 2020-luvun alus-
sa. Tarjolla on viisi erilaista hävittäjää Ruotsista, USA:sta ja Rans-
kasta sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon -hävittäjä.
Reserviläisliitto kysyi sekä jäsentensä että kansan suosikkia Horne-
tin korvaajaksi, ja suosituimmaksi kyselyissä osoittautui ruotsalainen 
JAS Gripen. Sen valitsisi 21 % haastatelluista.
Voi vain kysyä miten syvään ammattitaitoon karttuisan kansan mie-
lipide perustuu ja mikä arvo tällaisella kyselyllä on yleensä? Molem-
missa kyselyissä epävarmojen ja vastaamatta jättäneiden osuus nousi 
huomattavan suureksi, kun todellista tietoa hävittäjävaihtoehdoista ei 
ole.
Valitettavasti tällaiset kyselyt lisäävät poliitikkojen intoa lähteä päs-
märöimään hävittäjähankinnassa, kun kansaa halutaan mielistellä. 

Nyt jo eräät eduskuntapuolueet 
ja mm. Keskustan presidenttieh-
dokas Matti Vanhanen ovat avoi-
mesti liputtaneet ruotsalaisvaih-
toehdon puolesta.
Ei sillä, etteikö Gripen olisi päte-
vä ja edullinen vaihtoehto. Mutta 
HX-hankkeessa ei ole vain kyse 
pelkästä hävittäjästä vaan erittäin 
monimutkaisen ja monitahoisen 
monitoimihävittäjään perustuvan 
järjestelmän hankinnasta. Ja kan-
sanäänestykset yleensäkin ovat 
osoittautuneet enemmän tunteella 
kuin tiedolla tapahtuviksi, kuten 
Britannian Brexit-ratkaisusta voi nähdä.
Jätetään siis HX-monitoimihävittäjien arviointi asiantuntijoille.

JUKKA SIPPOLA

Baariparlamentti ei saa ratkaista 
hävittäjähankintaa                  Kommentti

Puolustusvoimien joukot jaetaan käyttöperiaatteen 
mukaan operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoi-
hin. Monet reserviläiset sijoitetaan varusmiespalvelun 
jälkeen operatiivisiin joukkoihin, mutta iän myötä he 
siirtyvät alueellisiin tai paikallisjoukkoihin.

Hollannista käytettynä ostetut Leopard 2A6 -taistelupanssarivau-
nut ovat armeijan uusinta kalustoa ja lisäävät puolustusselonteon 
mukaan maavoimien liikkuvuutta ja tulivoimaa.
Kuva Jukka Sippola.

Reserviläisliitto kysyi sekä jäsentensä että kansan suosikkia Horne-
tin korvaajaksi, ja suosituimmaksi kyselyissä osoittautui ruotsalainen 
JAS Gripen. Sen valitsisi 21 % haastatelluista.
Voi vain kysyä miten syvään ammattitaitoon karttuisan kansan mie-
lipide perustuu ja mikä arvo tällaisella kyselyllä on yleensä? ( KUVA: 
SAAB) 



6 Oltermanni 1-2017

Suomalaisilla on 
edessään vuosisadan 
asehankinta. Sillä 
pitäisi taata turvalli-
suuspolitiikan tavoit-
teiden toteutuminen 
aina 2030-luvulle 
myös siinä tapauk-
sessa, että meihin 
kohdistuisi aseellisen 
hyökkäyksen uhka tai 
hyökkäys. 
Turvallisuuspoliittisena perus-
ratkaisuna näyttää säilyvän liit-
toutumattomuus ja itsenäinen 
puolustus. Ruotsista kuullut 
puheenvuorot kertovat heidän 
päätyneen samaan ratkaisuun 
ja pitävän yhteistoimintaa Suo-
men kanssa entistä tärkeämpä-
nä. Saadun tiedon mukaan siellä 
valmistellaan jo parin- kolmen-
sadantuhannen vahvuisen reser-
viarmeijan perustamista, vaikka 
julkinen poliittinen päätös vielä 
puuttuukin. 
Hävittäjähankinnasta puheen 
ollen, jos Gripen on hinnaltaan 
ja suorituskyvyltään kilpailijoi-
densa kanssa samalla tasolla, 
sodanajan kalustotäydennys, va-
raosat ja jopa tietyssä tilanteessa 
vapaaehtoiset lentäjät kallista-
vat vaa`an ilman muuta Gripe-
nille. Hankinta koskee noin 60 
hävittäjäkoneen ja 4 korvetin 
hankintaa. Hävittäjät maksavat 
noin 8 miljardia euroa ja kor-
vetit 1,2 miljardia. Summa on 
suuri, mutta maanpuolustuksen 
ulkoistamisesta jonkun naapuri-
maan hoidettavaksi kuuluu ääniä 
paljon vähemmän kuin edellisen 
kylmän sodan aikana.

PYSYMMEKÖ 
MUKANA 
KEHITYKSESSÄ?
Tarkoituksenmukaisuutta arvi-
oitaessa aivan eri asia on, jos 
amiraali on tyytyväinen saatuaan 
korvettinsa ja lentäjät saatuaan 
uudet koneensa. Tärkeämpi ky-

symys on, uskovatko naapuri-
maat, jotka arvioivat puolustus-
kykyämme, meidän pystyvän 
torjumaan vieraiden sotavoimien 
toiminnan alueellamme suuntaan 
tai toiseen. Jos arvio on myöntei-
nen, hankinta on onnistunut ja 
täyttänyt tehtävänsä laukausta-
kaan ampumatta.
Arvioinnissa on vilkaistava 
asetekniikan kehitystä. 1. Maa-
ilmansota toi taistelukentälle 
panssarivaunun ja lentokoneen. 
Panssarivaunussa oli yhdistetty 
taistelukentän perustekijät: Tuli, 
liike ja suoja. Lentokone ulot-
ti tiedustelun ja tulen tykistön 
kantaman ulkopuolelle ja muutti 
taistelukentän kolmiulotteiseksi. 
Molemmat pystyivät kantamaan 
mukanaan radion ja mahdol-
listivat reaaliaikaisen johtami-
sen. Muuta uutta ei sitten sadan 
vuoden aikana ole tullutkaan. 
Heittoaseiden kantama, tarkkuus 
ja teho maalissa ovat kasvaneet 
olennaisesti. Lyömä- ja pisto-
aseet ovat joutuneet sivuraiteel-
le. Toisaalta torjunta-aseiden 
halpa hinta on ajanut panssa-
rivaunun ja lentokoneen teki-
jät kehittämään yhä paremmin 
toimivia laitteita. Tuloksena on 
ollut sietämättömän kallis ase. 
Ylivoimaisen tulivoiman vaiku-
tuksen minimoimiseksi on otettu 
uusia epäsymmetrisiä taistelu-
menetelmiä. Kallis konearmeija 
joutuu nyhjäämään vallattavan 
kaupungin esikaupungeissa viik-
ko- ja kuukausikaupalla ja tulok-
set ovat kyseenalaisia. Kaiken 
lisäksi aseen huipputekniikka ei 
poista inhimillistä tekijää. Len-
täjä ei kestä g-voimaa määräänsä 
enempää. Yhtäältä panssari- ja 
laivamiehet pelkäävät kuolemaa 
siinä kuin muutkin ihmiset.  Ai-
van viime aikoina on tullut uusi 
tekijä, tekoäly ja robotit, joista 
ensimmäiset, tiedustelulennokit 
esiintyivät palveluskäytössä jo 
1990-luvulla. Robottien tekemät 
täsmäiskut maamaaleihin ovat 
jokapäiväisiä ja ensimmäinen 
lentokone on aikoja sitten am-
muttu alas robotin ilmataiste-
luohjuksella. Robotti ei pelkää 

ja sitä voi käyttää myös pinta-
aluksina ja veden alla. Jokin 
aika sitten israelilaiset esitteli-
vät kauko-ohjatun pikaveneen 
valvomassa kaasukenttäänsä. 
Iranilaiset levittivät sotaharjoi-
tusvideota, jossa parikymmen-
tä kauko-ohjattua pikavenettä 
hyökkäsi sotalaivan kimppuun. 
Jos jokaisessa olisi ollut parin-
sadan kilon panos ja puoletkin 
läpäissyt torjunnan, se saisi len-
totukialuksen kannella naamat 
totisiksi. Vedenalaista akustista 
viestitystä tutkitaan eri puolilla 
maailmaa. Ahvenanmeren läpi 
pohjoiseen yrittävä sukellusve-
neen miehistö ei pitäisi ajatuk-
sesta, jos sen perään solahtaisi 
rannalta hydrofonien antamaan 
maalitietoon ja magnetismiin pe-
rustuvalla hakupäällä varustettu 
torpedo, jota voidaan lisäksi ran-
nalta ohjailla. Oman lukunsa tar-
joaa Israelilaisen Rafael- firman 
kehittämä Iron Dome -rautaku-

putorjuntajärjestelmä. Se pystyy 
torjumaan kantamansa puitteissa 
kaikki ilmassa lentelevät maalit. 
Kehityspäämääränä on myös 
raskaan tykistön ja kranaatin-
heittimien ammusten torjunta. 
Gazalaisten rakettien torjunta-
prosentti on ollut 85. Järjestelmä 
suorittaa maalianalyysiä ja jättää 
vaarattomille alueille suuntautu-
vat raketit torjumatta. Yksi patte-
ri, neljä heitintä riittää keskiko-
koisen kaupungin suojaamiseen 
ja hävittäjäkoneet vapautuvat 
muihin tehtäviin.

HARKINNAN PAIKKA
Pienen, korkean teknologian 
maan kannattaisi pysytellä ke-
hityksen kärjessä. Kun rahaa on 
rajoitetusti, tarkoittaa se tässä 
tapauksessa sitä, että ilmavoi-
mien hankinnasta osa nipiste-
tään torjuntakykyisten robottien 

ja Iron Dome tyyppisen tor-
juntajärjestelmän hankintaan. 
Kannattaisi selvittää paljonko 
näitä saisi yhdellä miljardilla 
ja hävittäjiä ostettaisiinkin vain 
viisikymmentä. Vastaavasti voi-
taisiin katsoa, mitä niillä korve-
teilla oikein tehtäisiin. Ne ovat 
kooltaan viime sodan aikaisten 
hävittäjien kokoisia ja muodos-
tavat hyökkääjän kannalta neljä 
tuhottavaa maalia. Jos tehtä-
vänä on eteläisen rantamaan ja 
merialueen käytön estäminen ja 
kauppamerenkulun varmistami-
nen Pohjanlahden poikki, olisiko 
se paremmin tehtävissä ohjuksil-
la, torpedoilla ja ohjusveneillä? 
Jos isot alkavat sotia Itämerellä, 
meidän kannattaa pysyä sivus-
sa niin kauan kuin mahdollista, 
vaikka olisi minkälaiset korve-
tit. Tottahan amiraalikin laivan 
ansaitsee. Tehtäköön kuitenkin 
vain yksi, jolla voi tarvittaessa 
lähteä merirosvojahtiin. Samalla 

tulee luotua kyky tehdä lisää, jos 
vientinäkymiä on tai kotivesillä 
tarvitaan lisää. 
Vertailussa voisi käyttää esi-
merkkinä Israelia. Tuskin kukaan 
epäilee heidän puolustuksensa 
uskottavuutta. Torjuntahävittä-
jähankinnassa päädyttiin 50 F35 
koneeseen asevelihintaan 85 mil-
joonaa USD kappale. Koneiden 
huolto herättää siellä kysymyk-
siä omavaraisuudesta. Valmistaja 
on keskittänyt runkojen huollon 
Turkkiin, asehuollon Italiaan ja 
elektroniikkahuollon Englantiin. 
Voisiko Gripenin huollon kes-
kittää Halliin, Tikkakoskelle ja 
Tampereelle? Iron Dome -järjes-
telmää ja know-howta myytiin 
yksi USA:laiselle Raytheonille 
hintaan 140 miljoonaa USD.

ESKO VEIJALAINEN, 
TIEDUSTELUMAJURI 
EVP, JÄRVENPÄÄ
                  

TURVALLISUUS, ASEHANKINNAT, ASETEKNIIKKA
JAS Gripen oli tutkimusten mukaan suomalaisten suosikki uudeksi hävittäjävalinnaksi. Lopullisen ratkaisun tekevät kuitenkin asiantuntijat eikä kansa. KUVA: SAAB

Robottiaseilta puuttuuuu eräs inhimillinen ominaisuus: ne eivät kykene tuntemaan pelkoa. Kuvassa lennokki laukaisee Predator-ohjuksen 
paikakkennttuun maamaaliin. KUVA: Wikipedia
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Mikko Halkilahti: 

Reservistä siviilipalvelukseen siirtymistä ilmiönä 
pitää tutkia tarkemmin

Reservin osaamisen 
nykyistä parempi 
hyödyntäminen sekä 

puolustusvoimien 
ja reservin välisen 

vuorovaikutuksen 
kehittäminen ovat 
avainasemassa va-
paaehtoisen maan-
puolustuksen aseman 
kehittämisessä. 
Lisäksi vapaaehtoisen maanpuo-

lustuksen taloudelliset resurssit 
on saatava lisääntyvien tehtävien 
vaatimalle tasolle, totesi Suomen 
Reserviupseeriliiton (RUL) pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahti 
liittohallituksen kokouksessa 
18.3.

Valtioneuvoston tuoreessa puo-
lustuspoliittisessa selonteossa 
maanpuolustustahtoa ja vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä 
käsitellään vain kahden kappa-
leen verran. Niissä tunnustetaan 
maanpuolustustahdon merkitys 

kriisinsietokyvylle. Samoin se-
lonteossa todetaan vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä tekevien 
järjestöjen rooli maanpuolustus-
tahdon ylläpidossa. Mielenkiin-
toisia kirjauksia ovat maininnat, 
että MPK:ta kehitetään pohjois-
maisten toimintaperiaatteiden 
mukaisesti sekä se, että vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen asemaa 
vahvistetaan paikallispuolustuk-
sessa sekä virka-aputehtävissä, 
Halkilahti sanoi.

– Voimme varmaan ottaa oppia 

naapurimaidemme, mm. Ruot-
sin, Norjan ja miksei Vironkin 
käytännöistä, kun edelleen kehi-
tämme vapaaehtoista maanpuo-
lustuskoulutusta Suomessa. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että jo-
kaisessa mainitussa maassa esim. 
kodinturvaratkaisu on oman-
laisensa. Samoin on muistetta-
va, että meillä ei vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta tarvita 
sotilaan perustaitojen koulutta-
miseen, kuten esimerkiksi Ruot-
sissa, koska meillä on edelleen 
laajasti toteutuva yleinen ase-

velvollisuus käytössä, Halkilahti 
totesi.

Opittavaa meillä Suomessa on 
varmasti vapaaehtoisuuden hyö-
dyntämisessä. Edelleen liian mo-
nelta aktiiviselta ja toimintaky-
kyiseltä reserviupseerilta puuttuu 
sodan ajan tehtävä. Näin voi olla, 
vaikka henkilö käyttäisi paljon 
aikaa itsensä kehittämiseen sekä 
omatoimisesti että MPK:n kurs-
seilla.

Pikaisesti kuntoon saatettava 

asia onkin puolustusvoimien 
yhteydenpito sodan ajan sijoitet-
tuihin joukkoihin, muusta reser-
vistä puhumattakaan. Tätä varten 
puolustusvoimien ja reservin 
sähköisessä vuorovaikutuksessa, 
joka mm. mahdollistaisi reservi-
läiselle oman osaamisen ja toi-
mintakykytietojen päivittämisen 
puolustusvoimien rekistereihin, 
on pikaisesti päästävä puheista 
käytännön toimiin, Halkilahti 
vaati.

( Lähde: RUL) 

RUL:n puheenjohtaja Halkilahti:

”Reserviläisten osaaminen hyödynnettävä     
paikallispataljoonissa”

Viime viikkoina on 
keskusteltu reser-
vistä siviilipalveluun 
siirtyneiden reservi-
läisten lukumäärän 
huomattavasta kas-
vusta viimeisen kah-
den vuoden aikana. 
Keskustelun ytimes-
sä on ollut reservistä 

siviilipalvelukseen 
siirtyneiden henkilöi-
den motiivien arvioin-
ti ja jopa heidän syyl-
listäminen
. On kuitenkin syytä muistaa, 
että nämä henkilöt toimivat 
nykyisten lakien mukaisesti. 
Keskustelun fokus onkin syytä 
kääntää siihen, mitä syitä kas-
vaneelle reservistä siviilipal-
velukseen siirtymiselle on, ja 
kuinka reserviläisten sijoittu-
mista kokonaisturvallisuuden eri 
tehtäviin voitaisiin edistää, totesi 
Suomen Reserviupseeriliiton pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahti 
Rovaniemen Reserviupseereiden 
80 -vuotisjuhlissa 29.1. pitämäs-
sään puheessa.

Reservistä siviilipalvelukseen 
siirtyneiden lukumäärä on nous-
sut aikaisemmasta muutamasta 
sadasta henkilöstä vuoden 2015 
ennätykseen, noin tuhanteen 
henkilöön. Viime vuonna heitä 
oli vajaat 800 henkilöä. Yksit-
täistenhenkilöiden syyttelyn 
sijaan tärkeämpää on selvittää 
onko reservistä siviilipalveluk-

seen siirtymiseen liittyvässä 
lainsäädännössä ja ohjeistukses-
sa muutostarpeita.

Reservistä siviilipalvelukseen 
siirtymistä ilmiönä pitää tutkia 
tarkemmin. Osasyynä kasva-
neisiin lukumääriin on varmasti 
vuosien 2012-2014 kertaus-
harjoitusten vähyys sekä sitä 
seuranneet reserviläiskirjeen 
lähettäminen ja kertausharjoi-
tusmäärien palautuminen vält-
tävälle tasolle vuodesta 2015 
alkaen. Reserviläisille saattoi 
vuosikymmen alussa muodostua 
kuva, ettei harjoituksia enää ole. 
Asiaa on heikentänyt myös puo-
lustusvoimien lähes olematon 
yhteydenpito sodan ajan sijoitet-
tuihin joukkoihin, muusta reser-
vistä puhumattakaan. Tätä var-
ten puolustusvoimien ja reservin 
sähköisessä vuorovaikutuksessa, 
joka mm. mahdollistaisi reservi-
läiselle oman osaamisen ja toi-
mintakykytietojen päivittämisen 
puolustusvoimien rekistereihin, 
on pikaisesti päästävä puheista 
käytännön toimiin, Halkilahti 
vaati.

Kokonaisturvallisuuden -käsite 
unohdetaan usein puhuttaessa 
reserviläisistä. Maassamme on 
noin 900 000 reserviläistä vara-
reservi mukaan laskien. Sodan 
ajan joukoissamme on 230 000 
taistelijaa, eli vain noin joka 
neljännellä reservissä olevalla 
on sodan ajan sijoitus. Vaikka 
sodan ajan joukot tarvitsevatkin 
täydennystä, niin paljon henki-
löitä jää näiden tehtävien ulko-
puolelle.

Taistelevien joukkojen lisäksi 
tarvitaan paljon ihmisiä myös 
kriisien aikana yhteiskunnan 
pyörittämiseen sekä kuntien ja 
muiden turvallisuusviranomais-
ten poikkeusolojen tehtäviin. 
Yhteiskunnan elintärkeitten toi-
mintojen ylläpitäminen vaatii 
henkilöstöä ja usein heidät on-
kin henkilövarattu eli vapattu. 
Heidät on siis varattu työnanta-
jansa kriittisiin tehtäviin myös 
poikkeusoloissa. Monella tahol-
la, etenkin kunnissa, poikkeus-
olojen varautumissuunnitelmat 
eivät ole ajan tasalla. Erityisesti 
kriisien pitkittyessä näissä tehtä-
vissä pitää pystyä hyödyntämään 
vapaaehtoisia reserviläisiä, va-
rusmiespalvelusta suorittamat-
tomia naisia sekä siviilipalveluk-
sen suorittaneita huomattavasti 
nykyistä paremmin. Eteenkin 
reserviupseereiden osaamista 
kannattaa hyödyntää näiden or-
ganisaatioiden johtotehtävissä, 
Halkilahti toteaa.

Suomen Reserviupseeriliiton 
toimesta ratkaisuksi on esitetty 
yleisen varaamisrekisterin pe-
rustamista maahamme. Tästä 
rekisteristä löytyisi kaikkien 
suomalaisten poikkeusolojen 
tehtävät. Tällä tavalla henkilöil-
le voitaisiin suunnitella kriisin 
ajan tehtäviä ilman päällekkäi-
syyksiä. Tämä antaisi mahdolli-
suuden myös henkilöille, jotka 
eivät halua aseellisesti sodan 
ajan joukoissa maatamme puo-
lustaa, hoitaa kansalaisvelvoi-
tettaan ilman siviilipalvelukseen 
siirtymistä. Toisaalta tarvitaan 
myös kattavaa selvitystä, kuinka 

siviilipalveluksen suorittanei-
den henkilöiden työpanosta ja 
osaamista voitaisiin hyödyntää 

nykyistä merkittävästi enemmän 
kokonaisturvallisuuden eri teh-
tävissä, Mikko Halkilahti sanoi.

( Lähde: RUL) 

- Sivariin.fi on Varusmiesliiton ylläpitämä tietopankki siviilipalve-
lukseen astuvalle tai sitä harkitsevalle. Varusmiesliitto on varus- ja 
siviilipalvelusmiesten edunvalvontajärjestö.

- Erityisesti kriisien pitkittyessä näissä tehtävissä pitää pystyä hyödyntämään vapaaehtoisia reservi-
läisiä, varusmiespalvelusta suorittamattomia naisia sekä siviilipalveluksen suorittaneita huomattavasti 
nykyistä paremmin. Etenkin reserviupseereiden osaamista kannattaa hyödyntää näiden organisaatioi-
den johtotehtävissä, puheenjohtaja Mikko Halkilahti toteaa.

Varusmiesliiton mielestä syyt 
reservistä poistumisen taustalla 
ovat moninaisia. Liitto katsoo, 
että taustalla olevien syiden sel-
vittäminen voi tarjota ratkaisun 
täydennyskoulutukseen hakeu-
tumisen vähentämiseksi. On 
turhaa pelkistää moniuloitteinen 
päätös täydennyskoulutukseen 
hakeutumisesta pelkäksi protes-
tiksi.

”Ilmiön syitä on tutkittava tar-
kemmin, jotta siihen voidaan te-
hokkaasti puuttua. Ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tuomita ketään 

rintamakarkuriksi ilman analyy-
siä ratkaisuun johtavista syistä”, 
Varusmiesliiton puheenjohtaja 
Juuso Kurttila toteaa.

Varusmiesliiton mukaan on 
huolestuttavaa, mikäli Puolus-
tusvoimien olosuhteet tai jous-
tamattomuus pakottavat muutoin 
motivoituneen reserviläisen ero-
amaan reservistä. Julkisuudessa 
olevien tietojen mukaan reser-
vistä kieltäytyminen juontaa 
juurensa yleisimmin saapuvaan 
kertausharjoituskutsuun. Täl-
löin lopullinen ratkaiseva tekijä 

täydennyskoulutukseen hakeu-
tumisen taustalla voi olla puo-
lustusvoimien joustamattomuus 
siviilielämän vaatimusten suh-
teen tai kasarmien sisäilmaon-
gelmien laukaisemat hengitys-
vaikeudet.

”Välttämättömät kiireet esi-
merkiksi työ-, opiskelu- tai 
perhe-elämässä voivat ajaa 
tilanteeseen, jossa kertaus-
harjoituskutsun saapuessa 
vaihtoehdot ovat vähissä. Sen 
vuoksi myös Puolustusvoimien 
olisi joustettava toiminnassaan, 

jotta yhdenkään motivoituneen 
reserviläisen ei tarvitsisi poistua 
sodanajan joukoista käytännön 
esteiden vuoksi”, Kurttila sanoo.

Varusmiesliitto muistuttaa, että 
ilmiö on suuressa mittakaavassa 
marginaalinen. Suomen sodan 
ajan reservin koko on 900 000 
henkilöä. Myös Puolustusvoi-
mat on todennut, että täyden-
nyskoulutukseen hakeutumisella 
ei ole nykypäivänä oleellisesti 
puolustuskykyyn vaikuttavaa 
vaikutusta.

Varusmiesliittokin haluaa selvittää poistumisen syyt
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Uudenmaan MPK tähtää jo vuoteen 2018

Tehoja haetaan kursseja yhdistämällä, kustannukset ja toiminta-alueiden puute ongelmina
Tuusulan Taistelu-
koulun Koivikko-au-
ditorioon oli kerään-
tynyt tammikuisena 
torstai-iltana vajaan 
40 hengen joukko 
paikallisia maanpuo-
lustusaktiiveja. Uu-
denmaan MPK:n uu-
det haasteet vuodelle 
2017 kiinnostivat alu-
een jo melko veteraa-
ni-ikäisiä toimijoita, 
joiden joukossa alle 
35-ikäinen on melkoi-
nen harvinaisuus.
Etelä-Suomen piiripäällikkö 
Timo Mustaniemi kävi läpi 
piirin tuottamia suunnitelmia 
aloittaen vuoden 2018 tavoit-
teista.  Niissä todettiin Puolus-
tusvoimain tilaavan 20 kurssia, 
joille tavoitellaan yhteensä 800 
kurssilaista ja yhteensä 2000:tta 

kertausharjoitusvuorokautta. 
Sotilaallisen valmiuden kursseja 
olisi tavoitteissa 160 ja varau-
tumista ja turvallisuutta edistä-
viä 80 kappaletta. Sotilaallisen 
valmiuden kursseille tavoitel-
laan 3500 kurssilaista ja näille 
6000:tta koulutusvuorokautta, 
varautumis- ja turvallisuuskurs-
seille 2500 kurssilaista ja 4700 
koulutusvuorokautta. Kaikki yh-
teen laskettuna 6800 osallistujaa 
ja 12700 kurssivuorokautta. 
Etelä-Suomen Maanpuolus-
tuspiirintulo- ja menoarvio on 
120 000 euroa, ja keskustoimisto 
tukee toimintaa naisten ja nuor-
ten koulutusta 8500 eurolla sekä 
tämän lisäksi Urlus-säätiö antaa 
lukiolaisten turvakurssitoimin-
nan kehittämiseen 15 000 euroa.
 
Uudet vanhat   
koulutuspäälliköt
MPK:n organisaatiouudistuk-
sessa 2016 Uudenmaan entinen 
KOTU-päällikkö Harri Kai-
jansinkko menetti työpaikkan-
sa  yt-neuvottelujen tuloksena. 
Organisaation valinta olivat 
työtehtävien painopisteen suun-
taaminen suoritepalkkaisiin alu-
eellisiin koulutuspäälliköihin, 
joita Uudellemaalle siunattiin 
kaikkiaan neljä. Koulutuspäälli-
köiden palkkauksen perusteita ei 
ole julkisuuteen avattu, mutta jos 
yhden KOTU-päällikön palkalla 
saa peräti neljä koulutuspäällik-
köä tilalle, niin ratkaisun täytyy 
olla todella kustannustehokas. ( 
105,40 € / vrk) 
Itäisellä suunnalla koulutus-
päälliköksi nimettiin ylil ( res) 
Jarkko Törmänen, jonka 
maanpuolustuksellinen ansiolis-
ta on meriiteiltään pitkä ja leveä. 
Keskisellä alueella saman tittelin 
sai kapt ( res ) Aki Mäkirinta, 
joka on viimeisien vuosien aika-
na vastannut sotilaallisen kou-
lutuksen suunnittelemisesta ja 
johtamisesta keskisellä alueella. 
Läntisen alueen koulutukses-
ta yhdessä Meripuolustuspiirin 
kanssa toimii ylivääp ( res ) 
Michael Eklöf, joka on tullut 
sekä keskisen että läntisen alu-
een toimijoille tutuksi erilais-
ten, toiminnallisten harjoitusten 
suunnittelijana ja toteuttajana, 
jolle kenttäelämä  ankeimmil-
laan on silkkaa herkkua. Eklöf 
on myös omalla aktiivisuudel-
laan ja monivuotisilla hyvillä 
suhteillaan puolustusvoimiin 
varmistanut tehokkaalle kenttä-
toiminnalle toiminnallisten re-

surssien lisäksi myös toimitilat 
Raaseporista. Mäkirinta toimii 
edelleen Tuusulassa ja Törmä-
selle on aukeamassa toimisto 
Tolkkisten varastoalueelle lähi-
tulevaisuudessa. 
Helsingin koulutuspaikalla aloit-
tavat toimintansa aikaisempien 
koulutuspäälliköiden  lisäksi 
Kaj Stjernberg ja Sakari Saik-
ku (Upinniemi) , Helsingin kou-
lutuspäälliköiden vanhimpana 
ja piiripäällikön sijaisena toimii 
todella kokenut konkari, ylil ( res 
) Juha Suvisaari.

Kustannukset ja  
koulutusalueiden 
puute ongelmina
Piiripäällikkö Mustaniemi esit-
teli tulevaa koulutustarjontaa ja 
sen eri mahdollisuuksia. MPK:n 

toimintahistorian aikana erilaisia 
kurssityyppejä on synnytetty sa-
toja, koeponnistettu ja haudattu 
kymmeniä. 
- Tulemme uutuutena kokeile-
maan esimerkiksi naisille suun-
nattuja ampumakursseja, joille 
maakunnissa on ollut suurta 
kiinnostusta, Mustaniemi pal-
jasti.
- Sieltä saa hyviä malleja, joita 
kannattaa kokeilla meilläkin. 
Uusia malleja voidaan koettaa 
kerran-pari, mutta jos ne eivät 
lähde vetämään, niin sitten ko-
keillaan jotain muuta. Esimer-
kiksi Ilman sähköä –turvalli-
suuskurssi on tullut selvästi jo 
elinkaarensa päähän; sille ei ole 
ilmoittautunut enää ketään aikoi-
hin. 
- Sen sijaan esimerkiksi Reser-
vinjohtajakurssit I ja II kiinnos-

tavat maakuntia myöten. Jos 
ihmiset saapuvat näille Jyväsky-
lästä saakka omalla kustannuk-
sellaan, kertoo se jotain kurssien 
tasosta, piiripäällikkö kehaisi 
nykyistä toimintaa.
Johtajakursseja on pidetty Tuu-
sulassa, joissa varuskunnan 
lähdön jälkeen on siirrytty yhä 
enemmän internaattityyppiseen 
sisäopiskeluun, kun ympäristö 
ei anna mahdollisuuksia toi-
minnallisempiin harjoituksiin. 
Sama ongelmallinen kehitys 
sotilaallisia valmiuksia ylläpi-
tävässä koulutuksessa on ollut 
näkyvissä myös Porvoossa, jos-
sa viimeisimmässä Suisto 2016 
–harjoituksessa ei käytetty edes 
Tolkkisten alueella a-tarvikkeita. 
Sopivien harjoitusalueiden vä-
hyys pakottaa suuntaamaan kou-
lutusta meluttomampaan luokka-
tilaopetukseen myös Porvoossa.
Toiminnallisempia harjoituksia 
tullaan järjestämään Santahami-
nassa ja Syndalenissa, Mustanie-
mi kaavaili.
- Harjoitusten yhdistämisellä 
saadaan toimintaan lisää tehok-
kuutta ja mahdollisuuksia erilai-
siin koulutusmalleihin.
Paukkupatruunoiden ja harjoi-
tus-a-tarvikkeiden käyttökielto 
voidaan osin korvata simulaat-
torikoulutuksella. Niiden määrää 
on tarkoitus kasvattaa, mutta kun 
esimerkiksi Uudellemaallekin 
käyttöön tuleva KASI-järjestel-
mä vaatisi paukkupatruunoiden 
käyttöä, toiminnallisen maastos-
sa tapahtuvan koulutuksen on-
gelma ei poistu. 
Oma lukunsa tulee olemaan 
kustannusten kasvu aivan osal-
listujatasolla. Puolustusvoimain 
tilaama sotilaallisen valmiuksien 
kurssi tulee maksamaan osal-
listujalleen 25 € vuorokaudel-
ta. Muun koulutuksen hinnaksi 
tulisi 52 euroa vuorokaudelta, 
vaikka MPK pyrkii vain katta-
maan toiminnalliset menonsa 
eikä tekemään voittoa aktiivien 

maanpuolustusinnolla.
On ihan vaikeata kuvitella niin 
hyvää kaksipäiväistä kurssia, 
että olisin itse valmis maksa-
maan siitä 104 euroa, naurahti 
piiripäällikkö itsekin. 
Uudenmaan alueen nykyiset 
3500 vuotuista kertausharjoitus-
vuorokautta on kuitenkin tarkoi-
tus nostaa yli viiden tuhannen. 
Onnistuuko tämä vain inter-
naattikurssien laatua ja määrää 
kasvattamalla, jää nähtäväksi. 
Toiminnallisten VEH-kurssien 
kohdalla ilmoittautuneiden vaan 
silti pois jääneiden kurssilaisten 
viesti kertoo jotakin myös niiden 
vetovoimasta tai sitten reservi-
läisten sitoutumisen laskemises-
ta. 

Ikääntyminen on 
myös Uudenmaan 
MPK:n ongelma
- Teitä ei ketään lasketa pois, 
koska kaikkia teitä tarvitaan nyt, 
vetosi koulutuspäällikkö Aki 
Mäkirinta paikalle kertyneisiin 
kouluttaja- ja järjestäjäveteraa-
neihin.
- Tulette myös ensi kerralla mu-
kaan, ja tuotte mukananne kaksi 
nuorempaa koulutukseen, soti-
laallista koulutusta sekä piirissä 
että kenttätykistön reserviläis-
koulutuksessa järjestänyt Mäki-
rinta vannotti.
Kysymyksessä on vapaaehtoisen 
maanpuolustustoiminnan ikui-
suusongelma, jota on katseltu jo 
ainakin vuosikymmen, jos ei pi-
dempäänkin. Tosiasiallisesti re-
serviläis- ja muun maanpuolus-
tuskouluttaminen on tekijöilleen 
niin positiivista ja koukuttavaa, 
etteivät sen tekijät malta luopua 
siitä ajoissa. 
Tämä on toki ymmärrettävää, 
mutta ikääntyvien kouluttajien 
jumittaessa omilla palleillaan 
aiheuttaa se toisaalta sen, ettei 
uudelle kouluttajaportaalle, joka 

on hankkinut kouluttajapätevyy-
den, löydy järkeviä hommia to-
teuttaa käytännössä osaamistaan. 
Syntyy koulutettujen mutta vail-
le hommia jäävien nuorempien 
kouluttajien suma, johon moni-
kaan ei viitsi jäädä kovin pitkäk-
si aikaa odottamaan korkeassa 
polviasennossa haasteita, joita ei 
ikinä tule. 
Piiripäällikkö Mustaniemi antoi 
hieman ristiriitaisen viestin ma-
natessaan nykyisten kouluttajien 
jatkokoulutusta. Aktiivinen si-
toutuminen on tavoitetila, josta 
tullaan palkitsemaan lisäkoulu-
tuksilla. 
- Niitä tullaan antamaan ak-
tiivisille kouluttajille, jotka 
osallistuvat harjoituksiin. Jos 
ei kaveria muutamaan kertaan 
näy harjoituksissa, niin sellaiset 
tullaan siirtämään sivuun. Mah-
dollisuus annetaan niille, jotka 
sitoutuvat toimintaan.
Hieman samanlainen viesti lähti 
myös uudelleenlämmitettävien 
maakuntakomppanioiden suun-
taan, joiden toiminta on hiipunut 
melkoisesti sekavan alkuinnos-
tuksen jälkeen. Toisaalta asiasta 
ei voi syytellä vain MPK:ta tai 
puolustusvoimain alueorgani-
saatiota. Tosiasia on se, että taka-
vuosien rajut puolustusmäärära-
hojen leikkaukset, jotka näkyivät 
kertausharjoituspäivien rajuina 
supistuksina, aiheuttivat sen, et-
tei maakuntakomppania kyennyt 
tarjoamaan toiminnannälkäisille 
riittäviä mahdollisuuksia maan-
puolustushalun suuntaamiseen 
käytännön toimiin. 
Koulutusta on kuitenkin runsaas-
ti tarjolla Uudenmaan alueella.

ANTTI KAURANNE

Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta velvoitti jokaisen nykyisen koulut-
tajan tuomaan seuraavaan tilaisuuteen yhden nuoremman mahdolli-
sen kouluttajan. 

Piiripäällikkö Timo Mustaniemi vakuutti, että uusia kurssituottei-
ta tullaan kokeilemaan ja toimivaa mallia haetaan myös muualta 
Suomesta. 

Lähitaistelukoulutus on otettu ohjelmaan Uudellamaalla. 

A-tarvikkeita vaativa koulutus tu-
lee keskittymään Santahaminaan 
tai Syndaleniin meluhaittojen 
vuoksi. 
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Uudenmaan MPK tähtää jo vuoteen 2018

Tehoja haetaan kursseja yhdistämällä, kustannukset ja toiminta-alueiden puute ongelmina

Maanpuolustusviikonlopun joh-
tokurssi (kutsutut)
Tuusula 7.4.2017 - 9.4.2017

Lähitaistelu, jatkokurssi
Helsinki
7.4.2017 - 9.4.2017

OSINT –kurssi
Helsinki
7.4.2017 - 9.4.2017

Perinnease piirikilpailu
Helsinki
8.4.2017

Autolla liikenteessä - varaudu 
silloinkin
Tuusula
8.4.2017

Digitalisaatio ja Robotiikka
8.4.2017 - 9.4.2017

ARU - Ampumapäivä 2/2
Helsinki
8.4.2017

Brandenstein-marssi
8.4.2017
Henkinen tuki

Tuusula

8.4.2017

Humanitaarisen oikeuden perus-
tiedot reserviläiselle
8.4.2017 - 9.4.2017

Kohteensuojaus 4
Helsinki
8.4.2017 - 9.4.2017

LS17 V2
Helsinki
8.4.2017 - 9.4.2017

Metro-VSS kalliosuojan käyttö-
henkilöstön peruskurssi
Helsinki
8.4.2017

Mittauksen perusteet
8.4.2017 - 9.4.2017

Vääpelin peruskurssi
Tuusula
8.4.2017

Tarkka-ammunta, kouluttajakou-
lutus
21.4.2017 - 23.4.2017

Lukiolaisten turvakurssien pie-

noiskivääriammunnat
Helsinki
22.4.2017

Reserviläisase kevätkilpailu
Helsinki
22.4.2017

Reserviläisjohtaja 2
Tuusula
22.4.2017 - 7.5.2017

Reppumarssi III
Espoo
23.4.2017

JäRes 2017-partiokilpailu
28.4.2017 - 30.4.2017

AK2 koulutus
Helsinki
28.4.2017

Ammunnan harrastaminen tu-
tuksi naisille (kivääri)
Helsinki
29.4.2017

Johto- ja tukikurssi
Helsinki
5.5.2017 - 7.5.2017

TRA kouluttajakurssi 2/2
Helsinki
5.5.2017 - 7.5.2017

TSTEA kouluttajakurssi 2
Helsinki
5.5.2017 - 7.5.2017

Elektroninen sodankäynti
Helsinki
5.5.2017 - 7.5.2017

SERE-kurssi (kesäkoulutus)
5.5.2017 - 7.5.2017

Kyber-peruskurssi
Helsinki
6.5.2017 - 7.5.2017

Lähitaistelun perusteet, kylmät 
aseet
Tuusula
6.5.2017

Toiminnallisen ammunnan har-
joitteluvuoro aloitteleville ampu-
jille (kivääri ja pistooli)
Helsinki
6.5.2017

VKP 1
Helsinki
6.5.2017 - 7.5.2017

Toiminnallisen ammunnan har-
joitteluvuoro kokeneille ampujil-
le (kivääri ja pistooli)
Helsinki
6.5.2017

Vääpelikurssi
Hanko
12.5.2017 - 14.5.2017

Itä-Helsingin reserviupseerit ry 
ja reserviläiset ry:n Padasjoen 
kevätampumaleiri
12.5.2017 - 14.5.2017

Viestikurssi I
Hanko
13.5.2017 - 14.5.2017

Tarkka-ammunta, kouluttajakou-
lutus
13.5.2017 - 14.5.2017

VKP 2
Helsinki
13.5.2017 - 14.5.2017

Johto- ja tukikurssi
Helsinki
19.5.2017 - 21.5.2017

Ammattiopiston turvakurssi
19.5.2017

TIKE
Helsinki
19.5.2017

Harjoitusvääpelikurssi
Helsinki
19.5.2017 - 21.5.2017

Intti tutuksi naisille
Helsinki
19.5.2017 - 21.5.2017

Taistelu rakennetulla alueella 
kouluttajakoulutus ESMPP
Helsinki
19.5.2017 - 21.5.2017

TRA perusteet
Helsinki
19.5.2017 - 21.5.2017

MAAKK 2/2
Helsinki
20.5.2017

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 
1/2
Helsinki
20.5.2017 - 21.5.2017

Kohteensuojaus 3
Helsinki
20.5.2017

Maanpuolustussoittokunnan 
konsertti
Turku
20.5.2017

TRA Tarkka-ampujakurssi, omat 
aseet
Helsinki
26.5.2017 - 28.5.2017

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 
2/2
Helsinki
27.5.2017 - 28.5.2017

Taktinen kivääri 1 (Loviisa)
27.5.2017 - 28.5.2017

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
MPK:n järjestelmän kautta in-
ternetissä osoitteessa https://
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/

id/84686

Helsingin ja Uudenmaan alueella järjestettävää MPK-koulutusta keväällä 2017:

Myös maakuntajoukkoja ollaan taas elvyttämässä lähivuosien suvantovaiheen jälkeen. 
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Järvenpäässä valmistaudutaan syksyllä  toteutettavaan 
Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivään 
Järvenpäässä valmis-
taudutaan syksyllä 
toteutettavaan Uu-
denmaan 35. Maan-
puolustuspäivään
Uudenmaan 35. maan-
puolustuspäivä toteu-
tetaan Järvenpäässä 
lauantaina 7.10.2017.  
Tänä vuonna tapahtumapäivä
 järjestetään jo kolmannen kerran 
Järvenpäässä. Aikaisemmat ker-
rat olivat vuosina 1991 ja 2001. 
Tapahtumapaikat sijaitsevat 
kaupungin keskustassa.  Maan-
puolustuspäivän kaikki tilai-
suudet ovat yleisölle avoimia ja 
maksuttomia.  Puolustusvoimien 
kalustonäyttely sekä maanpuo-
lustusjärjestöjen ja yhteiskunnan 
muiden kokonaisturvallisuuteen 
vaikuttavien toimijoiden esittäy-
tymiset yleisölle ovat ohjelmasi-
sältöä näyttelykentällä.  
Uudenmaan 35. Maanpuolustus-
päivä Järvenpää on yksi Suomi 
100 -vuotisjuhlavuoden tapah-
tumista.  Lipunnosto ja seppel-
partioiden lähettäminen avaavat 
juhlapäivän. ”Nainen maanpuo-
lustajana” -luento on kuultavissa 
kirjaston tiloissa.  Paraatikat-
selmus ja ohimarssi  ovat ohjel-
massa heti keskipäivän jälkeen.  
Maanpuolustuspäivän pääjuhla 
pidetään Järvenpää-talossa.  
Samana viikonloppuna Maan-
puolustuskoulutusyhdistys MPK 
toteuttaa kurssitoimintaansa 
kotiseutuharjoituksen hengessä 
Tuusulan -Järvenpään alueella.
Suomen Reserviupseeriliiton 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
ry ja Reserviläisliiton Uuden-

maan Reserviläispiiri ry järjes-
tävät yhteistyössä Puolustusvoi-
main ja eri sidosryhmien kanssa 
kerran vuodessa Uudellamaalla 
yleisölle avoimen maanpuolus-
tustapahtuman.  Uudenmaan 
maanpuolustuspäivän perin-
ne käynnistyi Vihdissä vuonna 
1983.  Kyseessä on merkittävä 
vuotuinen vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tapahtuma Uudel-
lamaalla.  Maanpuolustuspäivän 
ja pääjuhlan käytännön järjes-

telyistä vastaavat tänä vuonna 
Järvenpään Reserviupseerikerho 
ry sekä Järvenpään Reserviläiset 
ry. Lisäksi järjestelytoimikun-
nassa ovat aktiivisina osapuolina 
mukana myös Turvakurssin Kil-
ta ry sekä Tuusulan Sotilaskoti 
ry.  Viime vuonna Uudenmaan 
Maanpuolustuspäivä järjestettiin 
Porvoossa ja vuonna 2018 tapah-
tuma on Klaukkalan / Nurmijär-
ven suunnassa.
Maanpuolustuspäivään liittyviä 

tiedotteita kertyy pikku hiljaa 
nettiosoitteeseen www.maan-
puolustuspaiva.net .

KEIJO KYLMÄLÄ
JÄRJESTELYTOIMI- 
KUNNAN PUHEEN-   

JOHTAJA
KUVAT: 

SEPPO RANTANEN

Järvenpäässä maanpuolustusaktiivien runsas määrä mahdollistaa erilaiset tapahtumat mainiosti. 

Alueen eri messuilla reservi-
läistoiminta on tullut tutuksi 
kuntalaisille. 
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Yli 60 % suomalaisista kannattaa edelleen yleistä asevelvollisuutta: 

”Yleinen asevelvollisuus on 
puolustuksemme suurin vahvuus”

Kantar TNS selvitti 
Reserviläisliiton toi-
meksiannosta suo-
malaisten käsityksiä 
maanpuolustuksesta. 
Yleinen asevelvol-
lisuus koetaan tut-
kimuksen mukaan 
puolustuksemme tär-
keimmäksi vahvuu-
deksi.
Kantar TNS Oy:n 23.1 – 
3.2.2017 välisenä aikana tehdyn 
tutkimuksen mukaan hieman yli 
60 prosenttia suomalaisista pitää 
yleistä asevelvollisuutta Suomen 
maanpuolustuksen tärkeimpänä, 
yksittäisenä vahvuutena. Vastaa-
jia pyydettiin valitsemaan kaksi 
vaihtoehtoa kuudesta mahdol-
lisesta. Toiseksi tärkeimmäksi 
vahvuudeksi osoittautui sotilaal-
linen yhteistyö (37 %) muiden 
valtioiden kanssa. Kansainväli-
sen sotilasyhteistyön merkitys 
oli viime vuoteen verrattuna kas-
vanut selvästi eli seitsemällä pro-
sentilla.
Maanpuolustustahdon merkitys 
puolustuksemme vahvuuteena 
on suomalaisten mielestä las-
kenut mutta toisaalta reservin 
suuri määrä ja maanpuolustustyö 
nähdään nyt entistä tärkeämpi-
nä. Kolmannes suomalaisista oli 
tutkimuksessa sitä mieltä, että 
maanpuolustustahto on tärkeä 
puolustuksen kannalta, joka oli 

peräti 11 prosenttia pienempi 
luku kuin viime vuonna. Yhä 
useampi painottaa nyt kuitenkin 
reserviläisten suuren määrän ja 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn merkitystä puolustuksemme 
osatekijöinä.
- On kiinnostavaa huomata, että 
yleinen asevelvollisuus näh-
dään vahvuudeksi mutta toisaal-
ta reserviläisten suurta määrää 
ja erittäin laajaa vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta ei 
niinkään sellaiseksi koeta. Us-
kon tämän kertovan eniten siitä, 
ettei puolustusjärjestelmäämme 
eikä varsinkaan siihen liittyvää 
vapaaehtoistoimintaa ja -koulu-
tusta kunnolla tunneta, vaikka 
tutkimuksen valossa olemmekin 
menossa oikeaan suuntaan, tote-
aa Reserviläisliiton toiminnan-
johtaja Olli Nyberg.
Nuoret kaupunkilaiset ovat use-
ammin kansainvälisen sotilasyh-
teistyön kannalla, kun taas keski-
määräistä useamman varttuneen 
ja maaseutumaisissa kunnissa 
asuvan suomalaisen mielestä 
yleinen asevelvollisuus muodos-
taa puolustuksemme keskeisen 
tukijalan. 

Jäsenet luottavat 
enemmän omiin 
voimavaroihin
Myös Reserviläisliiton jäsenky-
selyssä yleinen asevelvollisuus 
koettiin tärkeimmäksi maanpuo-

lustuksen vahvuudeksi. Liiton 
jäsenistä 72 prosenttia korostaa 
yleisen asevelvollisuuden tärke-
yttä ja 47 prosenttia suomalais-
ten vahvaa maanpuolustustah-
toa. Reserviläisliiton jäsenten 
keskuudessa reserviläisten suuri 
määrä (33 %) ja vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ja -koulutus 
(29%) nousevat kuitenkin kan-
sainvälistä sotilaallista yhteistyö-
tä (25 %) selvästi tärkeämmiksi 
vahvuuksiksi.

- Tämä tulos kertoo mielestäni 
siitä, että reserviläis- ja muiden 
maanpuolustusjärjestöjen jäse-
nillä on muita suomalaisia rea-
listisempi ja ehkä vähän karum-
pikin käsitys maanpuolustuksen 
todellisuudesta. Omaa maan-
puolustustahtoa ja vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä sekä -kou-
lutusta pidetään reserviläisten 
keskuudessa tärkeämpinä kuin 
kansainvälistä yhteistyötä, joka 
ei kriisitilanteessa välttämät-

tä realisoidu mitenkään kuten 
olemme historiassa monta kertaa 
nähneet, toteaa toiminnanjohtaja 
Olli Nyberg.
Reserviläisliitto osoittautui tut-
kimuksessa Suomen tunnetuim-
maksi maanpuolustusjärjestöksi. 
Sen kokonaistunnettuus on nyt 
67 prosenttia ja tunnettuus on 
kasvanut viime vuosina vauhdil-
la. Suomen Reserviupseeriliitto 
on listatuista ainoa organisaatio, 
joka tunnetaan lähes yhtä laajasti 

kuin Reserviläisliitto.
- Reserviläisliiton tunnettuus on 
kasvanut yksinomaan viimeisen 
vuoden aikana kymmenen pro-
senttia ja viimeisenä neljänä vuo-
tena hurjat 23 prosenttia. Tämä 
kertoo siitä, että kiinnostus toi-
mintaamme kohtaan on kasvus-
sa. Toisaalta olemme olleet myös 
paljon aiempaa aktiivisemmin 
mukana julkisessa keskustelussa.

( Lähde: Reserviläisliitto)  

NUKU RAUHASSA -juhlahanke käynnistynyt
Vapaaehtoista maanpuolustus- ja 
turvallisuustyötä sekä kokonais-
turvallisuutta esittelevä Nuku 
rauhassa –kampanja on käyn-
nistynyt nettisivujen avaami-
sella. Nettisivut on suunniteltu 
informatiivisiksi ja osallistavik-
si. – Mielestä yksi hienoimmista 
osioista nettisivuilla on kurssi-
hakuvalikko. Siihen on koottu 
kaikki vapaaehtoiset maanpuo-
lustus- ja pelastusalan kurssit. 
Ensimmäistä kertaa turvallisuus-
alan kurssit löytyvät samasta 
paikasta, hankekoordinaattori 
Kaisa-Maria Tölli kehuu.

Hakuvalikon kysymyksiin vas-
taamalla saa listan itseään kiin-
nostavista kursseista. Valikkoa 
on tarkoitus kehittää jatkossa ja 
sisällyttää siihen laajemmin mui-
takin turvallisuusalan kursseja. 
Lisäksi nettisivuilta löytyy mm. 
perustietoa kokonaisturvallisuu-
desta, juhlavuoden tapahtumaka-
lenteri, turvallisuustoimijoiden 
esittelyjä sekä tunnettujen suo-
malaisvaikuttajien näkökulmia 
turvallisuuteen. Kampanjan kor-
keimpana arvolähettiläänä toi-
mii Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö.

– Nettisivujen tarkoituksena on 
tehdä vapaaehtoista maanpuo-
lustusta ja kokonaisturvallisuut-
ta helpommin ymmärrettäväksi. 
Toivomme, että kampanja myös 
motivoi kansalaisia ja erityisesi 
nuoria osallistumaan turvalli-
suustyöhön, Tölli sanoo.

Ole aktiivinen ja nuku rauhassa 
Kokonaisturvallisuus on ajan-
kohtaisempaa kuin koskaan. 
Tähän heräsi Maanpuolustuksen 
Tuki ry:n hallitus, kun pohdittiin, 

miten vapaaehtoiset maanpuo-
lustusjärjestöt voisivat yhdessä 
juhlistaa Suomi 100 -juhlavuotta. 
– Vapaaehtoisissa maanpuolus-
tusjärjestöissä haluttiin vahvis-
taa yhteistyötä paitsi järjestöjen 
välillä myös laajemmin muiden 
turvallisuustoimijoiden kanssa. 
Lisäksi hanke nähtiin mahdol-
lisuutena välittää veteraanien 
perintöä nuorille, Tölli kertaa 
lähtötilannetta. Hankkeen slogan 
on Nuku rauhassa, jotta jokainen 
suomalainen voisi nukkua rau-
hassa. Mitä se tarkoittaa?

– Sloganin takana on ajatus, että 
vapaaehtoinen maanpuolustus 
ja kokonaisturvallisuus takaavat 
sen, että jokainen voi nukkua rau-
hassa. Tarkoituksena on herätellä 
kansalaisia maanpuolustusvel-
vollisuuteen, joka lain mukaan 
koskee jokaista suomalaista su-
kupuolesta riippumatta. Samalla 
tuodaan esiin, ettei maanpuolus-
tus ole pelkästään sotilaallista, 
vaan kattaa myös kaiken kriisi-, 
valmius- ja varautumistoimin-
nan. Nettisivuilla tuomme esiin 
järjestöjen monipuolista koulu-
tussisältöä ja tarjoamme erilai-
sia osallistumismahdollisuuksia 
turvallisuustyöhön, Tölli kertoo.

Nuku rauhassa-hanke koostuu 
viestintäkampanjan ohella 10 

kokonaisturvallisuustapahtu-
masta ja neljästä asiantuntijase-
minaarista, jotka järjestetään eri 
puolilla Suomea. Hanke huipen-
tuu Helsingin Kansalaistorilla 
järjestettävään päätapahtumaan 
elokuussa 2017. Tilaisuuksien 
yleisötavoite on 300 000 ja laa-
dukkaalla viestintäkampanjalla 
tavoitellaan kahta miljoonaa suo-
malaista.

Yleinen asevelvollisuus koetaan sekä suomaisten että reserviläisten mielestä puolustuksemme suurimmaksi vahvuudeksi.
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Juhlapuhujana on puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö ja tilaisuutta 
Porvossa juhlistaa Ratsuväen 
perinnesoittokunta Lappeenran-
nasta. 
Vuosi 1917 oli Suomessa vaikea. 
Venäläiset vallankumousaatteet 
levisivät myös suuriruhtinas-
kunta-Suomeen. Murhia alkoi 
tapahtua, eikä vähiten kapinoivi-
en venäläissotilaiden keskuudes-
sa, joita maassa oli noin 40 000 
miestä. Upseereja ammuttiin sa-
takunta yksinomaan Suomessa, 
eikä verityöntekijöitä saatu kiin-
ni. Poliisi maassa oli peloissaan, 
osa pakotettu pois viroistaan ja 
jotkut lakkoilivat. Miliisi, joka 
yritti pitää jonkinlaista järjestys-
tä yllä, oli paljolti työväenkaarti-
taustaista, ja heidän joukossaan 

oli myös äärisuunnan miehiä, 
jotka kieltelivät tarttumasta vie-
raan maan armeijan sisäisiin sot-
kuihin, vaikka venäläisupsee-
reita ammuttiin jopa keskellä 
kaupunkia. 

Puute ja kurjuus nou-
sussa kaupungeissa
Myös suomalainen yhteiskun-
ta oli kiihtyvässä kierteessä. 
Työaikalaki oli työn alla, mutta 
Suomen omistava luokka ei ollut 
valmis suostumaan sen silloin 
äkkijyrkiltä tuntuviin ehtoihin. 
Maataloustyöläiset lakkoilivat 
kesällä ja osa sadosta jäi korjaa-
matta. Tämä tuli kostautumaan 
loppuvuonna ja seuraavana, kun 
elintarpeista oli jo huutava pula. 
Myöskään vientikauppa ei maa-
ilmansodan vuoksi enää vetänyt. 
Paitsi niukentuva elintarviketuo-
tanto, joka osaltaan nosti hintoja, 
myös kaupunkilaisten niukkene-
vat rahavarat heikensivät nimen-
omaan taajamissa mahdollisuuk-
sia hankkia ruokaa. 

Senaatti puuttuu  
asiaan omin keinoin
Helsingissä toimivassa senaa-
tissa oltiin toki tietoisia siitä, 
että maa oli ajautumassa anar-

kiaan. Suomalaisilla oli suuri 
itsehallinto maata koskevissa 
asioissa, mutta niihin tarvittiin 
kenraalikuvernöörin siunaus. 
Tuore paikan haltija, ministeri 
Nekrasov, oli kuitenkin suosiol-
linen Suomen kotimaan asioita 
hoitavalle senaattori, professo-
ri Allan Serlachiukselle, kun 
tämä esitteli hänelle ajatuksen 
perustaa Porvoon Saksalaan uusi 
ratsastavan poliisin koulu, jonne 
otettaisiin parisataa miestä no-
peasti koulutettaviksi ratsupo-
liiseiksi, joiden oltiin havaittu 
olevan tehokkaita mellakoiden 
saattamisessa järjestykseen. 
Voimakasta tukea Serlachius 
sai tuoreelta Uudenmaan läänin 
maaherralta,kenraalimajuri Bru-
no Jalanderilta, jolla oli myös 
taustaa tsaarin armeijasta.  Hän 
oli toiminut poliisissa jo aikai-
semmin, ja hänen komennostaan 
oli työväestön lakkoja murrettu 
kovin toimin vuosina 1905-1910. 
Rahat myönnettiin, lupa saatiin, 
ja ratsupoliisikoulun paikaksi va-
littiin Saksaniemen, entinen Toi-
vonmäen tila Kiialan kartanon 
vierestä. Kartano vuokrasi myös 
muita tiloja, lähinnä navetta- ja 
varastorakennuksia perustetta-
valle koululle. 
Koulun johtajaksi valittiin rat-
sumestari Gaston Ahrenberg, 
Jalanderin tuttu, ja tämä otti luot-

tomiehekseen luutnantti, polii-
sikomisario Pekka Kuokkasen, 
joka oli poliisikomisario ja en-
tinen rakuuna. Koulun nimeksi 
päätettiin antaa Järjestyslipusto. 
Poliisikoululaisten värvääminen 
oli heti alkuun vastatuulessa, sil-
lä Nekrasov oli asettanut uusien 
koulutettavien värväämiselle 
ehdoksi supistaa mahtavaksi pai-
sunut, työväenhenkinen miliisi, 
joka ei toiminut kovin hyvien 
aikaisemmin erotettujen ja väli-
aikaisesti virkaansa palautettujen 
poliisikomisarioiden johdossa. 
Potkut saaneet miliisit riehaan-
tuivat, ja kun heidän tilalleen 
alettiin hankkia miehiä, joilla ei 
ollut tiettävästi työväentaustaa, 
alkoi vasemmistossa puhe lah-
tarikaartista, joka oli perustettu 
työväkeä suitsimaan ja jopa mur-
haamaan. 
Yhtä kaikki, Saksaniemeen saa-
tiin värvättyä noin 200 miestä, 
Helsingin Kaivopuiston polii-
sikouluun jopa kaksin verroin. 
Porvoon seudulla alkoivat myös 
hevoshuijarien kulta-ajat, kun 
koulun tarpeisiin piti saada äk-
kiä ja halvalla saman verran 
hevosia kuin miehiä. Tässä ei 
onnistuttu, ja koulun oppilaat 
joutuivat jopa käymään nyrkki-
tappeluita siitä, kuka saisi enem-
män ja kuka vähemmän purevan 
hevosen. Myös tautisia ja rat-
suiksi kelpaamattomia kaakkeja 
mahtui joukkoon. Koulutus kui-
tenkin alkoi syyskuun puolivä-
lissä 1917. 

Vallankumouksellisten katseet 
kääntyivät Porvoon suuntaan. 
Työväenlehdistössä oli ollut 
loppusyksystä ikäviä juttuja po-
liisikoulun tarkoitusperistä ja 
menetelmistä. Olipa koululaisiin 

sattunut muutama kumoushenki-
nen urkkijakin, jotka tulivat joko 
häädetyiksi tai ymmärsivät itse 
lähteä kesken kurssin matkoihin-
sa – ja tietenkin kertomaan leh-
distölle ”lahtarikoulusta.”
Porvoon punakaarti oli pannut 
myös merkille Saksaniemessä ta-
pahtuvat asiat, ja oli alusta lukien 
mankunut helsinkiläisiä toverei-
ta, punamatruuseja ja svoboda-
henkisiä sotilaita antamaan sekä 
aseita että myös auttamaan tuho-
amaan mainitun paheen pesän. 
Saksanniemi eli omaa elämään-
sä Porvoonjoen yläjuoksulla, ja 
Porvoon pieni suojeluskunta oli 
niin heikosti aseistettu ja muissa 
kiireissä, ettei siitä ollut muuta 
tukea kuin myötämieltä poliisi-
koululaisille, joiden joukossa oli 
kyllä paljon tuttujakin miehiä.

Kohtalokas marras-
kuun 17. päivä
Koitti sitten marraskuun 17. päi-
vä. Jo aamulla oli Helsingistä 

puhelimitse tiedotettu, että ju-
nalastillinen – noin 400 miestä 
– punakaartilaisia ja venäläisiä 
oli lähtenyt kohti Porvoota mat-
kanpäänään Saksaniemi, joka 
piti hajoitettaman. Radan var-
relle sijoitetut tiedustelupartiot 
vahvistivat, että tuhojunan matka 
kävi kohti Kiialaa. 
Kun uhkailuja oli kuultu jo aiem-
min ja Helsingistä huhuja, että 
poliisikoulu aiotaan väkivalloin 
hajottaa, syntyi Saksanniemessä 
suuri hätä. Kuvernööri Nekrasov 
oli toki luvannut aseita, mutta 
ei niitä toimittanutkaan. Hädin 
tuskin saatiin yökunnissa haalit-
tua porvoolaisaateliston avulla 
12 kertalaukauksista Berdan-
kivääriä ja niihin kuhunkin kym-
menkunta panosta. Muuten oli 
koululaisilla aseinaan vain hen-
kilökohtaisia pistooleja tai revol-
vereja ja koulun antamat miekat. 

Koulun hajaantumisen vaiheita 
ei ole tarkkaan koskaan selvitet-
ty. Se tiedetään, että osa koulu-
laisista lähti pakosalle autokyy-
dein, osa lähti siirtämään hevosia 
turvalliseksi tiedettyihin taloihin. 
Myös koulun johtaja Ahrenberg 
ja kaikki opettajat, neljä kappa-
letta, lähtivät joko hankkimaan 
apua tai turvallisempiin maise-
miin piilottelemaan. Porvoon 
suojeluskunta ei päässyt hätiin, 

Senaatin poliiseista Mannerheimin rakuunoiksi

Saksanniemen  poliisikoulun satavuotispäivä kuuluu Suomi 100 –tapahtumiin
Vöyrin marssin ja sen alkuperäisversion, 
saksanniemen marssin kertosäkeessä ka-
jautetaan komeasti ”Hei, Saksanniemi, jää-
kärijoukko, Lapuan ja Härmän loukko, Vöyri, 
Kauhava ja muut”. 
Säkeessä mainittu Saksaniemi oli itsenäisyy-
den aamunkoiton aikaan toiminut lyhytikäi-
nen poliisikoulu, josta punainen vallankumo-
usvalta teki lyhyen lopun parin kuukauden 
toiminnan jälkeen. Saksanniemen Järjes-
tyslipuston satavuotisjuhlapäivää juhlitaan 
17.9.2017 Suomi Finland 100 -tapahtumana. 

”Suomi vuonna 
seitsentoista 
järjestyst´ ol´ vailla. 
Punarosvot 
ryssän kanssa 
hääräs kaikkialla. 
Hei! Saksanniemi, 
Jääkärijoukko, 
Lapuan ja Härmän 
loukko, Vöyri, Kau-
hava ja muut!”
( Saksaniemen 
marssi) 

” Päivät kaiket 
äksiisissä pojat 
hitsin saivat, 
takalistot hieraan-
tui ja hellät oli 
paikat. 
Hei ...”

”Kentän yli 
kiidättäissä 
kura polvet peitti 
usein koni 
ohjaajansa 
kuravelliin heitti. 
Hei ...

”Hevosetkin osan 
saivat 
apettansa hotki 
”Griselda” vain 
yllät, puri sekä 
potki. 
Hei ...”

” Seitsestoista 
marraskuuta saim-
me tulikasteen, 
tusinalla 
berdaaneita 
viittäsataa vastaan. 
Hei ...”

” Saksanniemest´ 
lähdettihin 
päivä oli harmaa 
mieli oli synkkänä 
ja maali epävarma. 
Hei ...”

Järjestyslipusto muutti Pohjan-
maan Lappajärvelle, josta se 
aloitti sotatoimensa Kauhavalla 
ja Seinäjoella. 

Rakuunaristissä ovat Breiten-
feldin taistelun vuosiluku sekä 
URR:n perustamisvuosi 1918. 

Ratsumestari Gaston Ahren-
berg toimi sekä Järjestysli-
puston että rakuunarykmentin 
komentajana. 

Muistokivi kertoo jälkipolville poliisikoulusta ja järjestyslipustosta. Järjestyslipuston rintamerkki. 
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Senaatin poliiseista Mannerheimin rakuunoiksi

Saksanniemen  poliisikoulun satavuotispäivä kuuluu Suomi 100 –tapahtumiin

koska sen johtajat olivat matkan-
neet salateitse Loviisan edustalle 
ottamaan vastaan saksalaisen su-
kellusvene U 57:n asekuormaa ja 
jääkäreitä, joiden joukossa olivat 
mm tulevat kenraalit  Woldemar 
Hägglund, Väinö Strömberg, 
Einar Wichman sekä Viljo 
Hämäläinen, Weikko Lähenie-
mi, Sulo-Veikko Pekkola, sekä 
radioasemista vastanneet Leo 
Ekberg ja Yrjö Tenhunen. Joh-
tajitta jääneestä suojeluskunnasta 
ei ollut apua Saksaniemen kohta-
lotovereille. 

Kiväärit paukkuvat 
Kiialan pelloilla
Kaikki eivät suinkaan Saksanie-
mestä lähteneet. Kiialan pelloilla 
on pieni töyräs, jonne asettuivat 
asemiin Berdanin saanut tusinan 
miehen joukko. Kohta ilmestyi-
kin pellolle sekava ja mölyävä 

lauma, joka oli juuri noussut 
junasta Kiialan seisakkeella ja 
sen jälkeen marssinut karta-
noon ryöstäen sitä ja ajaen väen 

pakosalle. Kartanon pehtoori 
tuomittiin jopa kaksi kertaa am-
muttavaksi, mutta joku paikalli-
nen onnistui pelastamaan hänet 
molemmilla kerroilla. 
Berdanien hajanainen luotituis-
ku kohtasi etenevän vallanku-
mousväen, joka vastasi tuleen 
”kolmilinjalaisillaan”, eli Mosin-
Nagantin sotilaskivääreillä. 4-5 
hyökkääjää sai vähän aikaa kes-
täneessä kahinassa osumia, kun 
taas yksi puolustajista haavoittui 
jalkaan ja hänet piti evakuoida 
yli joen turvaan. Puolustajien 
ammusten loppuessa oli heidän-
kin väistyttävä, kun lyhyemmis-
täkin aseista alkoivat ammukset 
loppua. Juttua puitiin mm työ-
väenlehdistössä termein ”Saksan 
jääkärit ampuivat myrkytetyillä 
kuulilla”. 
Hyökkääjien lauma törmäsi Sak-
saniemen pihoille, ja ryöstämi-
nen ja hävittäminen alkoi heti. 
Kovaksi onnekseen koululle 
omaisuutta valvomaan jääneet 
henkilökunnan jäsenet Heikki 
Kuusto ja Johan Fallström ta-
voitettiin. Toinen ammuttiin, 
toinen surmattiin pistimillä. 
Hevoset, jäljelle jääneet, ryös-
tettiin muonavarojen ja muun 
arvokkaan keralla ja sen jälkeen 
punainen joukkio lähti ”vapaut-
tamaan” Porvoota.  Kun olot 
kartanolla hiukan rauhoittuivat, 
saapuivat uskaliaimmat koululai-
sista korjaamaan hävityksen jäl-
kiä ja keräämään sitä vähää, mitä 
ryöstäjien jäljiltä oli korjattavaa. 
Myös kosto- ja vastatoimia mur-
hajoukkiota vastaan suunnitel-
tiin, mutta niistä luovuttiin.

Oppilaat piileskelivät eri puo-
lilla itäistä Uuttamaata, ja rie-
hunnan lakattua alkoivat usko-

tut miehet kierrellä turvatuiksi 
tiedettyjä taloja ja maanitella 
niissä piileksiviä miehiä lähte-
mään Pohjanmaalle aloittamaan 
koulunkäynti uudelleen. Alku-
peräisistä saksanniemeläistä 
noin 140-150 noudatti kutsua ja 
hankkiutui vähin erin Pohjan-
maalle, jossa ”Järjestyslipusto” 
piti uudelleen koottaman Lap-
pajärvelle jatkokoulutukseen. 
Osa matkaan lähteneistä kyllä 
yritti myös Pohjanmaalle, mut-
ta jäi joko santarmien, punais-

ten tai vallankumoussotilaiden 
satimeen ja joutui pidätetyiksi. 
Reippaimmat suorittivat koko 
matkaan Porvoon seuduilta Poh-
janmaalle ratsain. 

Onnekkaita   
rakuunoita
Lappajärvellä joukko kasvoi 600 
mieheen, eli noin joka neljäs vä-
estä oli saksanniemeläisiä. Jouk-
ko jaettiin neljään eskadroonaan 
ja konekiväärieskadroonaan. 
Kun sisällissota tammikuun 27. 
päivänä puhkesi, senaatin armei-
jan komentajaksi noussut kenraa-
li C.G.E. Mannerheim määräsi 
joukon riisumaan ensi töikseen 
venäläisiä aseista muun muassa 
Kauhavalle ja Seinäjoelle. 

Helmikuussa Järjestyslipusto 
sai uuden nimen: Uudenmaan 
Rakuunarykmentti – Nylands 
Dragonregemente, jota kantoi 
kunnialla kaikissa sodissa, joihin 
se osallistui. URR taisteli hajau-
tetuin eskadroonin sisällissodas-
sa, mutta sen taistelujen tielle 
piirtyivät paikkakunnat Orivesi, 
Lempäälä, Länkipohja, Kuh-
moinen-Kuhmalahti, Tampere ja 
Viipuri. 
Saksaniemeläiset olivat onnek-
kaita ensimmäisessä sodassaan, 
sillä kukaan ei sisällissodan 
taisteluissa kuollut, vaikka URR 
kärsi koviakin tappioita ja kym-
menkunta saksanniemeläistä 
haavoittui.

Helsingin vapautusparaatissa 
16.5. 1918 URR oli ainoa koko-
nainen joukko-osasto, jonka ken-
raali Mannerheim kutsui paraa-
tiin. Muut joukko-osastot saivat 
lähettää vain valittuja edustaji-
aan pienemmissä ryhmissä. 
Saksaniemen tapahtumista ker-
too kartanon pihalla seisova 
muistopaasi, jossa kerrotaan 
koulun perustamisesta ja hävit-
tämisestä. Porvoon seudun reser-
viläiset ja vapaussodan perinne-
järjestöt ovat pitäneet paadesta 
huolta, ja vuosittain maanpuo-
lustusjuhlapäivinä patsaalle las-
ketaan seppeleet. Koulun perintö 
on hyvissä käsissä. 

ANTTI KAURANNE

”Eläköön siis Saks-
anniemi,
valkoinen sen 
henki.
Eläköhön mielissä
se meidän 
lapsienki`.
Hei …”

” Korkein johto 
Helsingissä 
olojamme pohti 
Käsky tuli johtajalle 
Pohjanmaata kohti. 
Hei ...”

”Lappajärven 
kirkonkylään 
meidät majoitettiin 
siellä vasta 
kivääreillä 
joukot aseistettiin. 
Hei ...”

”Tammisunnuntai-
na lähtiin 
vihollista kohti 
Monen Saksan-
niemen pojan 
hurme hangess´ 
hohti.
Hei ... 

”Uudenmaan uljaat 
rakuunat 
ne meistä rungon 
saivat. 
Kunnialla pojat 
kesti kaikki sodan 
vaivat. 
Hei ...”

Ratsuväen hengessä;– En garde!
Vapaussodassa keväällä 1918  Kuhmalahdella saksaniemeläi-
set osoittivat melkoista nokkeluutta ylivoimaisen punakaarti-
laisyksikön edessä. Takana oli rankka Länkipohjan taistelu 16. 
huhtikuuta siihen liittyvine ikävine teloitusmuistoineen. Uu-
denmaan rakuunat etenivät Längelmäen kautta Orivedelle, jon-
ka valkoiset olivat jo vallanneet – vahingossa! Eräjärven kautta 
marssi jatkui hevosin Vihajärvelle, jossa rakuunat vaihtoivat 
laukauksia punaisten etuvartiojoukkojen kanssa. Hupaisana 
yksityiskohtana ensimmäisen Saksaniemen historiikin laatinut 
Taavi Orola mainitsee, että heidän käsiinsä oli jostain joutunut 
punaisten käytössä ollut kenttäpuhelin, jonka kuuntelusta he 
saivat yhtä sun toistakin arvokasta tietoa.
Kuhmalahden ”kuutamokahakka” sai sijansa, kun rakuunoiden 
partio oli yöllisellä häirintäretkellään vieraillut ratsumestari 
Ljungbergin johdolla tuhoamassa Kivisalmessa Mattilan talon. 
Kuhmalahdelta jo lähtenyt punakaarti palaisi takaisin 300-mie-
hisenä komennuskuntana tarkoituksenaan rangaista röyhkeitä 
rakuunoita. Kohtaamistaistelu alkoi kello kahdeksan aikaan 
illalla ja kuutamo paistoi kirkkaasti.
Kansalaissodan tapaan molemmat osapuolet makasivat ampu-
maketjuissaan maaston suojassa ja tulittivat toisiaan kiivaasti. 
Sotaan kouluttamattomille joukoille yöllinen manööveri olisi 
ollut liian vaikea suorittaa, joten tyydyttiin ”nikkelivarmistuk-
seen” – tulituksella vakuutettiin vastustajaa siitä, että täällä ol-
laan ja tästä ei ainakaan kannata yrittää tulla.
Kolme rakuunoista päätti yllättää vastustajansa ovelalla, liki 
poikamaisella tempulla. Muut paikallaan makaavista ja am-
muskelevista rakuunoista saivat tarpeekseen, kun Lauri Keso, 
innokas suojeluskuntamies ja yksi aatteen puolesta puhujista 
Porvoonkin seudulla -  kohottautui asemastaan, hiipi hangel-
la eteenpäin ja kailotti täydestä kurkusta vastustajille: ”Keson 
joukkue hyökkää!” – ja painui sen jälkeen takaisin äskeiseen 
ampumakuoppaansa. Saman tempun tekivät vuorollaan jääkäri 
Lindfors ja hänen jälkeensä vielä rakuuna Svensson, myöhempi 
talvisodan everstiluutnantti.
Joukkueenjohtaja Hellman, tuleva eversti hänkin, oli illan ai-
kana raplaillut ja puhdistanut ukko-mauserinsa siihen kuntoon, 
että sillä annetut tuli-iskut muistuttivat ainakin ääneltään auto-
maattiasetta. Pimeässä yössä taajaan naputtava isokaliiperinen 
pistooli ja rakuunoiden hurjat rynnäkköhuudot saivat puna-
kaartilaiset uskomaan, että vastustaja on todella aloittamassa 
rynnäkön vahvoin voimin, ehkäpä jopa saarrostamassa heidät. 
Kumoukselliset säikähtivät, vetäytyivät ja vihdoin pakenivat 
taistelutantereelta.
Muut rakuunat, kaikkiaan noin 40 luvultaan, palasivat paikalle 
– puolet eskadroonasta oli pitelemässä hevosia taempana kyläs-
sä. Etenevät joukot tapasivat merkkejä paosta punaisten puolel-
la; rikkoutuneita rekiä, katkenneita aisoja, muuta kiireessä jä-
tettyä – sekä kolme kuollutta ja kahdeksan haavoittunutta, jotka 
oli jätetty oman onnensa nojaan toisten paetessa. Rakuunoiden 
tappioiksi kirjattiin kaksi kaatunutta hevosta taka-asemassa: 
sokeasti ammuttu, mutta rankka nikkelivarmistus oli vaatinut 
uhrinsa siis sekin. 

( Lähde: Antti Kauranne: Senaatin ratsupoliiseista marskin ra-
kuunoiksi), Porvoon Reserviupseerikerho 2009)  

Eversti Wilkman johti Jämsän 
ryhmää, jossa pääosa saksanie-
meläisistä taisteli. 

Saksaniemen tilan päärakennus Porvoon Saksalassa. 

Muistokiven kunniavartiossa Fred Sahala ( vas.) ja Mats Blomberg. 

Maaherra Bruno Jalander valitsi 
Saksaniemen poliisikoulun 
johdon ja koulutuspaikan. 
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RESUL:n ensimmäiset Frisbeegolfin mestaruuskilpailut Kangasniemellä 10.6.2017 

 

Kilpailukeskus : Kangasniemen ampumahiihtokeskus Hiihtäjäntie 12,  51200 Kangasniemi 

Aikataulu: Kilpailutoimisto avataan klo. 8.00 jolloin alkaa ilmoittautumisten vahvistus ja kilpailijain jako 
ryhmiin ensimmäistä kierrosta varten. Kilpailun avajaiset, lipunnosto ja kenttähartaus pidetään klo 9.00 
hiihtomajan edessä. 9.30 kilpailu puhuttelu  

Sarjat ja lähtö: Sarjat D, H, H40, H50, H60 Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan RESUL:n mitalein. 
Joukkuekilpailu kaikissa sarjoissa kolmihenkisin joukkuein, mikäli sarjassaan on ainakin kolme joukkuetta. 
Joukkueet muodostetaan piireittäin. Joukkuetulokseen lasketaan kunkin piirin kolme parasta tulosta 
sarjoittain. Joukkueet palkitaan myös RESUL:n mitalein. Ensimmäinen kierros 20 väylää alkaa klo 10.00 ja 
kierroksen päätyttyä on n.1h 30min tauko. Toinen kierros alkaa heti, kun ensimmäisen kierroksen tulokset 
on saatu kirjattua ja uudet ryhmät muodostettua. Kilpailijoilta ei vaadita lisenssiä! 

Jäsenyys: Kilpailijan on oltava jonkin Reserviläisurheiluliiton alaisen yhdistyksen jäsen ja jäsenyytensä tulee 
varmistaa jäsenkortilla, joka tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muistakaa ottaa tosite mukaan. 
Ilman tositetta ei voi osallistua kilpailuun 

Ilmoittautuminen: Piireittäin maanantaina 31.5.2016 mennessä e-mail: pirkkaj@gmail.com  

Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, sarja, sotilasarvo, yhdistys ja piiri. 

Osanottomaksu: 30€/kilpailija pitää suorittaa 31.5.2017 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille: 
FI49 5105 0640 0031 10 viite: frisbee /RESUL Maksukuitti mukaan kisapaikalle 

  EI erillistä joukkuemaksua!  

Majoitus: Niille jotka saapuvat paikkakunnalle edellisenä päivänä harjoittelemaan ja tutustumaan rataan on 
edullinen majoitus osoitteessa: Leppäniemen lomakartano Telkonlahdentie 103 51200 Kangasniemi 0400–
290765lomakartano@gmail.com  tai Kangasniemen Kunnan nettisivuilta. 

Kilpailunjohtaja: Pirkka Juntunen puh: 040 578 7246  

Kilpailun Tekninen asiantuntija: Jarno Laitinen 0400 818942  

Huolto: Klo. 8.00 alkaen kilpailijoita palvelee kanttiini kilpailupaikalla. Tarjolla on Kahvia ja pullaa sekä 
herkullinen keittolounas rehtiin reserviläishintaan. 

 

Tervetuloa Suur-Savoon Kangasniemelle! 

 

   Kangasniemen Reserviläiset ry 

    

 

 

                         KILPAILUKUTSU     
                                                                                                               
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, Rauma-jotos 22.-24. 9. 2017 Raumalla.  
Rauma-jotos on kaikille avoin maastovaelluksena toteutettava partiotaitokilpailu. 
 
Jotoskeskus  
 
Tapahtuman jotoskeskus sijaitsee Rauman kansalaisopiston tiloissa Aittakarinkatu 10 Rauma 26100 
(entinen Lyseo). Jotos noudattaa Reserviläisurheiluliiton ohjeistamia jotossääntöjä. Koska jotos 
harjoituttaa sotilastaitoja siitä voi saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.  
 
Sarjat  
 
Jotoksella on kaksi sarjaa, sotilassarja ja retkisarja. Kummassakin sarjassa kilpaillaan 3-4 henkilön 
partioina. Erityisestä syystä voidaan sallia myös kahden tai viiden henkilön partiot. Kumpikin sarja 
on kaikille avoin, eikä osallistujilta edellytetä reserviläisjärjestöjen jäsenyyttä tai suoritettua 
varusmiespalvelusta. 
Sotilassarjan reitti on n. 67 km: perjantai-iltana n. 10km, lauantaina, n. 35km, lisälenkki n. 6-7 km 
ja sunnuntaina n. 6-7 km. Retkisarjan reitti on n. 47 km: lauantaina n. 35 km, sunnuntaina n. 12 km. 
 
Ilmoittautuminen  
 
Ilmoittautuminen Rauma-jotokseen tapahtuu Rauman Reserviläiset ry:n sivujen kautta 10.7.2017 
mennessä ja jälki-ilmoittautuminen 10.7.-10.8. mennessä:  
http://www.raumanreservilaiset.fi/ilmoittautuminen  
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti ja ilmoittaa: partion nimi ja kotipaikka, 
partionjohtajan nimi, kilpailusarja (sotilas vai retki), ruoka-aineallergiat ja syntymäaika.  
 
Osallistumismaksu  
 
Osallistumismaksu on 95 euroa /partio, maksu tilillä 15.7. mennessä. Jälki-ilmoittautumismaksu on 
150 euroa, maksu tilillä 15.8. mennessä. Tilinumero: FI48 1776 3000 0101 85 
Osallistumismaksuun sisältyy Rauma-jotos 2017 muistomitali sekä ruokailu sunnuntaina 24.9. 
jotoskeskuksessa kansalaisopiston tiloissa (lähtö ja maali), jossa peseytymismahdollisuus. 
Yksittäisen ilmoittautujan maksu on 50 euroa ja jälki-ilmoittautuneella 65 euroa. Järjestäjä 
muodostaa yksittäisistä ilmoittautuneista 3-5 hengen partiot. 
 
Vakuutus   
 
MPK on vakuuttanut kilpailijat. Kyseinen vakuutusturva on voimassa kilpailun ajan. Se ei korvaa 
jotoksen yhteydessä tapahtuneita henkilökohtaisen varustuksen rikkoutumista tai häviämistä. 
Osallistujat vastaavat vakuutusturvastaan matkastaan kilpailupaikalle ja sieltä poistuessaan. 
 
 

Upinniemen sukeltajakoulu
Upinniemessä toimiva puolus-
tusvoimien sukeltajakoulu pyr-
kii houkuttelemaan oppilaikseen 
motivoituneita varusmiehiä. Ai-
kaisemmin koulutuksen ympä-
rillä on ollut salamyhkäisyyttä, 
mutta nyt se on ollut jopa TV-
dokumentin aiheena. Viestinä on 
ollut, että koulutukseen ei etsitä 
Ramboja, vaan sitkeitä, loogisia 
ja harkitsevia yksilöitä.  

Rannikkoprikaatin meritiedus-
telupataljoonan sukeltajakoulun 
raivaajasukeltajalinjan kouluttaja 
(kirjoittajan huomautus: monel-
lako meistä on yhtä pitkä titteli?) 
luutnantti Jonne Huhtala kävi 
esitelmöimässä Kirkkonummen 
reserviläisyhdistykselle Upin-
niemen sukeltajakoulutuksesta. 
Paikalla oli parikymmentä kiin-
nostunutta kuulijaa.

Koulutuksessa  
yhteistyötä Ruotsin 
kanssa

Tällä hetkellä keskustellaan 
lämpimästi sotilasyhteistyöstä 
Ruotsin kanssa. Sille on taustaa 
sukeltajakoulutuksen historiassa, 
vaikka jo osa jääkäreistä sukel-
luskoulutusta Saksassa. Vuonna 
1952 Ruotsi haki raivaajasukel-
tajakoulutuksen Britanniasta. 
Seuraavana vuonna Suomi haki 
samat opit Ruotsista. Ensim-
mäinen Raivaajasukeltajakurssi 
järjestettiin kantahenkilökunnal-
le 1954 Pansiossa. 1980-luvun 
lopulla Markus Aarnio oli hake-
massa oppia taistelusukeltaja-
koulutukseen (US Navy SEAL) 
USA:sta ja ensimmäinen nyky-
muotoinen taistelusukeltajakurs-
si järjestettiin 1995.

Kurssin vahvuus noin 
15 henkeä

Vuosittain kursille otetaan pääsy-
kokeiden perusteella noin 15-20 
henkeä. Vaatimukset eivät ole 
hirmuiset sellaiselle henkilölle, 
jolla on hyvä peruskunto ja ui-
mataito. Fyysisen voiman sijasta 
tarvitaa paremminkin lihaskun-
toa ja sitkeyttä. Sukeltajan henki-
set ominaisuudet korostuvat.

Lähes jokaiselta kurssilta jotkut 
joutuvat keskeyttämään. Sitkeä 
korvatulehdus tai rasitusvamma 
saattavat estää kurssin suoritta-
misen loppuun.

Vuorovuosina  
raivaajasukeltaja-
kurssi ja taistelu-
sukeltajakurssi

Tällä hetkellä Upinniemessä 
järjestetään vuorovuosina rai-
vaajasukeltajakurssi ja taistelu-
sukeltajakurssi. Näiden ohella 
järjestetään vuosittain työsukel-
tajan peruskurssi. Tavoitteena 
on saada riittävästi pätevyydet 
omaavia henkilöitä puolustus-
voimien palvelukseen. Takavuo-
sien tapa hävittää vanhat räjäh-
teet dumppaamalla ne jonnekin 
lähivesistöön tuottaa raivaajille 
runsaasti töitä. Samoin Suomen-
lahden historia yhtenä maailman 
tiheimmin miinoitettuna alueena 
tuottaa nykypäiviin asti aina uu-
sia miinalöytöjä. 

KUVAT JA TEKSTI:  
SEPPO VAHASALO

Luutnantti Jonne Huhtala kertoi Upinniemen sukeltajakoulutuksen syntyhistoriasta, jossa oli osansa niin ruotsalaisilla kuin US Navy SEALilla.

Kurssin pääsykoevaatimukset eivät ole ylivoimaiset hyväkuntoiselle uinnin harrastajalle.
Taistelusukeltajien käytössä on suljettuun kiertoon perustuva happilaite, joka ei tuota veteen 
paljastavaa kuplavanaa.

Yleisö kuunteli esitystä tarkkaavaisina. Kuvassa Lassi Tevilin, Sami Viitanen, Mar-
kus Lassheikki ja Benjamin Kukko.
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20 perinteistä vuotta kesäyön marssia

 KESÄYÖN MARSSI TUUSULASSA 10.-11.6 .2017
KESÄYÖN MARSSI 
vie tänä vuonna Tuu-
sulaan  ”Suomi 100 
V. teemalla”. Marssin 
reitit kulkevat kult-
tuurihistoriallisissa 

maisemissa Tuusu-
lanjärven rantoja seu-
raillen Tuusulan ja 
Järvenpään alueella, 
reitinvalinnasta riip-
puen poiketen myös 
Keravan puolella.

 Reitit on pyritty siirtämään 
mahdollisuuksien mukaan peh-
meämmälle alustalle. 
Marssimaan voi lähteä kuka ta-
hansa ystävän, perheen, työpo-
rukan, joukko-osaston tai muun 
ryhmän kanssa. Tapahtumassa 
on valittavissa neljä eri sarjaa: 
henkilökohtainen sarja ja per-
hesarja sekä sarjat siviili- ja so-
tilasjoukkueille. Marssille ovat 
tervetulleita kaikki etukäteen 
ilmoittautuneet Suomen kansa-
laiset ja ulkomaalaiset.
Valittavien marssireittien pituu-
det ovat  6km,  *6km perhe= 2 
aikuista ja 2 alle 15v. lasta. 17 
km, 30 km tai 44 kilometriä. 
Osallistumismaksu on vaihtelee 
matkojen mukaan . Marssille 
lähtö tapahtuu  klo 18.00 Tuusu-
lan urheilukeskuksesta.
MAANPUOLUSTUSKOULU-
TUSYHDISTYS MPK toimii 

tapahtuman vastuullisena järjes-
täjänä. Marssin toteuttajina ovat 
Keski-Uudenmaan maanpuolus-
tusjärjestöt yhdessä puolustus-
voimien,  Tuusulan kunnan, Jär-
venpään ja Keravan kaupunkien 

sekä lukuisten eri sidosryhmistä 
ja järjestöistä tulevien vapaaeh-
toisten toimijoiden kanssa.
Lisätietoa sekä ilmoittautumi-
nen  osoitteessa www.kesayon-
marssi.fi

Tarvitsemme myös toimitsijoi-
ta, ilmoittaudu mukaan!  Mpk.
lla on avattuna kurssi myös 
toimitsijoille kurssinumero on  
MPK kesäyönmarssin tukikurssi 
kurssinumero on 17001713031 

Käytännön järjestelyjen takia 
ilmoittautuminen sulkeutuu 
10.6.2017.
Tervetuloa kesällä 2017 Tuusu-
laan!
Lisätietoja  Kesäyön marssista

Marssipäällikkö
Mats Fagerström
meo.fagerstrom@kolumbus.fi
Koulutuspäällikkö
Aki Mäkirinta
aki.makirinta@mpk.fi

ResUL:n ah-mestaruuskilpailut parisprintti

H80 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)

Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

1. 1 Varsinais-Suomi 23.04
Os. 1 Joni Tenhunen 1 3.27 (0)
Os. 2 Pasi Saastamoinen 1 7.47 (0) 2 4.20
Os. 3 Joni Tenhunen 1 12.47 (2) 1 4.59
Os. 4 Pasi Saastamoinen 2 17.28 (1) 2 4.41
Os. 5 Joni Tenhunen 2 20.19 1 2.51
Os. 6 Pasi Saastamoinen 1 23.04 1 2.44

2. 11 Pohjois-Pohjanmaa 23.06
Os. 1 Vesa-Matti Ryönänkoski 2 3.49 (0)
Os. 2 Heikki Laurila 2 7.58 (0) 1 4.08
Os. 3 Vesa-Matti Ryönänkoski 2 13.12 (3) 2 5.13
Os. 4 Heikki Laurila 1 17.10 (0) 1 3.58
Os. 5 Vesa-Matti Ryönänkoski 1 20.02 2 2.51
Os. 6 Heikki Laurila 2 23.06 2 3.03

H100 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)

Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

1. 10 Kilpailun ulkopuolella 22.39
Os. 1 Esa Kangasmäki 3 3.58 (0)
Os. 2 Harri Henttonen 1 7.56 (0) 1 3.58
Os. 3 Esa Kangasmäki 1 12.20 (0) 1 4.23
Os. 4 Harri Henttonen 1 16.41 (0) 1 4.21
Os. 5 Esa Kangasmäki 1 19.38 1 2.57
Os. 6 Harri Henttonen 1 22.39 1 3.01

2. 2 Pohjois-Pohjanmaa 26.25
Os. 1 Lauri Holmi 1 3.49 (0)
Os. 2 Raimo Sevón 2 8.28 (0) 2 4.39
Os. 3 Lauri Holmi 2 14.02 (2) 2 5.33
Os. 4 Raimo Sevón 2 20.07 (2) 2 6.05
Os. 5 Lauri Holmi 2 23.13 2 3.06
Os. 6 Raimo Sevón 2 26.25 2 3.11

3. 4 Keski-Pohjanmaa 27.18
Os. 1 Henning Nynäs 2 3.53 (0)
Os. 2 Fredrik Mattsson 3 8.35 (0) 3 4.42
Os. 3 Henning Nynäs 3 14.20 (2) 3 5.45

ResUL:n ah-mestaruuskilpailut parisprintti file:///C:/tulospalvelu/Kilpailuja/Resul 2017/Parisprintti/Resulparisprint...
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KILPAILUKUTSU

RESUL:n FALLING PLATES AMMUNNAN 
MESTARUUSKILPAILUT 12.8.2017

Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa 
Mikkelissä, Kyrön pellon ampumaradalla lauantaina 12.8.2017. Osoite on Kyrön-pellontie 1
MikkeliN61.720476 ja E 27.199779

Kilpailun ohjelma: 
Klo.
10.00 - 12.00 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa. (Kyrön-pirtti)
12.00 – 13.00 Aseiden kohdistus 300m:n radalla.
11.00 – 14.30 Ruokailu.
13.00 – 16.00 Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
16.00 – 16.30 Palkintojen jako Kyrön-pirtin pihalla.

Aseet:
Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62x39. 
Myös pienemmät kuten 223 Rem sallitaan.
Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja!
Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on 
ehdottomasti kielletty. Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi 
patruunoita. Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä.

Sarjat:
Sarjat H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei 
rajata. H50 sarja toteutuu vain, mikäli joukkueita on vähintään neljä.

Kilpailusäännöt:
Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu.
Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset säännöt ResUL>Kilpailusäännöt> Ammunnat> 
Falling Plate.
Huom. Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. Lipas ei ole kiinnitettynä, vaan 
se on ampuma-alustalla.
Aseiden kohdistuksen jälkeen kaikki joukkueet ampuvat itselleen lajitteluajan, jonka 
perusteella määräytyy paikka ensimmäiselle kilpailukierrokselle. 
Esim. Mikäli kilpailevia joukkueita olisi 21, niin ensimmäisellä kierroksella huilaa 
parhaan lajitteluajan ampunut joukkue. Seuraavalle kierrokselle pääsevät voittaneet 10
joukkuetta + huilannut joukkue ja lisäksi karsiutuneista joukkueista parhaan ajan 
ampunut joukkue (lucky looser sääntö). Näin jatketaan 12 joukkueella seuraava 
kierros. Kierrokselta jatkoon selvinneet 6 joukkuetta muodostavat 3 kilpailuparia, 
jotka karsivat pääsystä mitali kierroksille. Kolmen voittajan lisäksi, nostetaan jälleen 
parhaalla ajalla karsiutunut joukkue mukaan ja saadaan 4 joukkuetta, jotka ratkovat 
mitalit. Yksinkertaista eikö totta?
Kun mestarit ovat selvillä molemmissa sarjoissa seuraa huipennuksena vielä 
Grand finale, jossa nuoruus ottaa mittaa kokemuksesta, eli sarjojen voittaja 
joukkueet juoksevat toisiaan vastaan.

HUOM! Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan 
sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.

ResUL:n ah-mestaruuskilpailut 18.-19.2.2017 normaalimatka
Tulostettu 22.02.17  klo 18.45.09 Sivu 1

    D                  (5,0 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 108 Haataja Riikka Pohjois-Pohjanmaa 20.40,7 0,0 02100,0 0210

    H                  (10,0 km)
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 104 Mäkelä Pauli Etelä-Pohjanmaa 35.35,8 0,0 11300,0 1130
2 103 Mäkinen Janne Pirkanmaa 39.20,4 +3.44,6 2121+3.44,6 2121

    H35                (10,0 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 111 Ryönänkoski Vesa-Matti Pohjois-Pohjanmaa 45.15,2 0,0 42220,0 4222

    H40                (10,0 km)
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 115 Laurila Heikki Pohjois-Pohjanmaa 42.21,5 0,0 22320,0 2232
2 114 Prest Tom Keski-Pohjanmaa 48.36,8 +6.15,3 4010+6.15,3 4010

    H45                (10,0 km)
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 119 Tenhunen Joni Varsinais-Suomi 39.35,7 0,0 21210,0 2121
2 118 Saastamoinen Pasi Varsinais-Suomi 43.06,4 +3.30,7 3132+3.30,7 3132

    D50                (5,0 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 122 Salokannel Satu Varsinais-Suomi 30.12,8 0,0 13140,0 1314

    H50                (10,0 km)
Lähti : 4      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 127 Jääskö Ari Lappi 41.01,5 0,0 11210,0 1121
2 128 Lampela Pekka Pohjois-Pohjanmaa 45.19,7 +4.18,2 0132+4.18,2 0132
3 125 Mattsson Fredrik Keski-Pohjanmaa 46.50,0 +5.48,5 2221+5.48,5 2221
4 126 Holmi Lauri Pohjois-Pohjanmaa 48.22,1 +7.20,6 5230+7.20,6 5230

    H55                (7,5 km)
Lähti : 6      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 134 Härkönen Ahti Kainuu 30.07,8 0,0 02100,0 0210
2 131 Henttonen Harri Päijät-Häme 32.02,7 +1.54,9 1140+1.54,9 1140
3 135 Kangasmäki Esa Etelä-Pohjanmaa 33.36,4 +3.28,6 1221+3.28,6 1221
4 133 Sevón Raimo Pohjois-Pohjanmaa 35.26,8 +5.19,0 0012+5.19,0 0012
5 136 Pietilä Jarmo Keski-Pohjanmaa 36.14,0 +6.06,2 2151+6.06,2 2151
6 132 Korhonen Timo Keski-Suomi 39.53,0 +9.45,2 4333+9.45,2 4333

KARVI eli Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus toteutti 
arvioinnin Maanpuolustuskorke-
akoululla 15.–17. marraskuuta 
2016. Korkeakoululle myönnet-
tiin laatuleima 13. maaliskuuta 
2017 alkaen, joka on voimassa 
seuraavat kuusi vuotta.

KARVI vastaa Suomen yliopis-

tojen ja ammattikorkeakoulu-
jen koulutuksen auditoinnista, 
tutummin arvioinnista. Lähtö-
kohtana on, että auditointiin on 
osallistuttava, jos korkeakoulu 
haluaa osoittaa tasonsa yleiseu-
rooppalaisessa korkeakoulujär-
jestelmässä sekä olla vertailu-
kelpoinen muihin suomalaisiin 
korkeakouluihin. Maanpuolus-

tuskorkeakoulun edellinen audi-
tointi toteutettiin vuonna 2010, 
joten uusi auditointi oli hyvinkin 
ajankohtainen.
Arvioinnin kohteena oli Maan-
puolustuskorkeakoulun laa-
dunvarmistusjärjestelmä, joka 
kattaa kaikki korkeakoulun pe-
rustehtävät, kuten esimerkiksi 
korkeakoulun perustehtävien 

laadunhallintaa sekä laatujärjes-
telmän kytkeytymisen strategi-
seen johtamiseen. Auditoinnissa 
järjestelmä todettiin kattavaksi 
sekä toimintaa ohjaavaksi ja sen 
menettelyt kuvattiin selkeiksi ja 
vakiintuneiksi.
– Maanpuolustuskorkeakoulun 
laatukulttuuria voi perustellusti 
kuvata vahvaksi ja omaleimai-

seksi. Sen myönteisimpinä piir-
teinä voidaan pitää koko korkea-
kouluyhteisön hyvää tietoisuutta 
toiminnan tavoitteista ja vahvaa 
sitoutumista laadun tekemiseen, 
korkeakoulun arvomaailmaan 
sekä perustehtävään, kommentoi 
auditointiryhmän puheenjohtaja, 
tutkimusjohtaja Mikko Luoma 
Vaasan yliopistosta.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
laadunvarmistusjärjestelmä 

täyttää korkeakoulujen laadun-
hallinnan kansalliset kriteerit ja 
vastaa eurooppalaisia periaatteita 
ja suosituksia. Kiteytettynä audi-
toinnin tuloksiin voidaan siis olla 
varsin tyytyväisiä.

Maanpuolustuskorkeakoululle laatuleima
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Lohjan Reserviupsee-
rikerhon uusi lippu 
naulattiin ja siunattiin 
juhlallisessa tilaisuu-
dessa 27.1 Lohjan 
pääkirjastolla. 

Lipun naulaajiksi oli kutsuttu 
muun muassa sotaveteraanien, 
kaupungin, seurakunnan, reser-
viupseerijärjestön ja veljesjär-
jestöjen sekä puolustusvoimien 
edustajat. Tilaisuuden seremonia-
mestarina toimi majuri (res) Rai-
ne Mönkkönen.
80 -vuotiaan Lohjan reserviup-
seerikerhon näihin päiviin saakka 
käyttämä lippu on kerhon en-
simmäinen. Puheenjohtaja Timo 
Jukolan mukaan vanha lippu oli 
jo ehtinyt haurastua niin pahasti, 
että oli syytä pelätä lipun repeä-
mistä seuraavassa syysmyräkässä. 
Niinpä kerho päätti uusia lipun ns. 
hyvän sään aikana.

 
TEKSTI JA KUVAT: 
MARKUS LASSHEIKKI

Sipoon Reserviläiset 
ry ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys 

(MPK) järjestivät Si-
poossa perinteisen 
kevätyön marssin 
lauantaina 4.3. 
Marssi järjestettiin nyt kolman-
nen kerran. Marssin tavoittee-
na oli marssia joko 25 tai 40 
kilometrin matka. Halukkaille 
oli mahdollista suorittaa myös 
puolustusvoimien virallinen 
marssisuoritus, joka edellytti 25 
kilometrin reitin kulkemista vä-
hintään 10 kilon repun kanssa 
korkeintaan kuudessa tunnissa. 
Kaikki osallistujat tähän tavoit-
teeseen pääsivätkin, 25 kilo-
metrin hitain aika oli hieman yli 
viisi tuntia ja nopein vain kolme 
tuntia.
Marssi oli tarkoitettu kaikille 
täysi-ikäisille, erityisesti re-
serviläisille. Lähtö ja maali 
sijaitsivat Topelius-salissa Nik-
kilässä. Marssin johtaja Petteri 
Seppänen piti Topelius-salissa 
alkupuhuttelun kello 14, minkä 
jälkeen kaikki marssijat kulkivat 
ensin 25 kilometrin reitin, joka 
mutkitteli Nikkilästä Paippisten, 
Linnanpellon ja Anttilan kautta 
takaisin Nikkilään. 25 kilomet-
rin kohdalla oli tarjolla lämmintä 
keittoa ja muuta huoltoa, minkä 
jälkeen halukkaat suuntasivat 
vielä toiselle 15 kilometrin rei-
tille, joka kulki Talman ja Mar-
tinkylän kautta. Viimeinenkin 
marssija oli maalissa hyvissä 
ajoin ennen puoltayötä.
Kaikille marssille osallistujil-
le esitettiin puolustusvoimien 
rinnasteinen kertausharjoitus-
vuorokausi sekä 10 kilon repun 
kanssa marssineille myös mars-
simerkintä. Osallistujille tarjot-
tiin lämmin ateria, kunniakirja ja 
mitali. MPK:n Porvoon alueen 
koulutuspäällikkö Jarkko Tör-
mänen oli mukana seuraamassa 
marssin kulkua ja lausumassa 
alussa kannustussanat.

Marssin johtaja Petteri Sep-
pänen, joka itsekin marssi 25 
kilometrin reitin, oli maalissa 
tyytyväinen mies. Kaikki 50 
osallistujaa suorittivat vähintään 
25 kilometrin reitin, ja vapaaeh-
toisista koostunut yli kymmenen 
hengen huoltotiimi oli huoleh-
tinut marssijoille erinomaiset 
olosuhteet. ”Marssin järjestämi-
nen oli useamman kuukauden 
urakka, valmistelut aloitettiin jo 

syyskesällä 2016”, toteaa Sep-
pänen. Seppänen totesi myös, 
että marssin osallistujamäärä on 
kahdessa vuodessa kymmenker-
taistunut, ja ensi vuoden osallis-
tujamäärästä odotetaan vieläkin 
suurempaa.
Sipoon Reserviläiset on viime 
vuosina aktivoitunut kenttäkel-
poisuusmarssien järjestämises-
sä. Alkuun marsseja järjestettiin 
vain omille jäsenille, mutta ko-

kemuksen ja kunnianhimon kart-
tuessa on ovia avattu muillekin. 
Nykyään Sipoon Reserviläis-
ten omille marsseille kutsutaan 
myös Sipoon Reserviupseerit 
ja kerran vuodessa järjestetään 
kaikille avoin Kevätyön marssi. 
Marssijärjestelyissä on erityises-
ti kunnostautunut varapuheen-
johtaja Petteri Seppänen, joka 
on myös rekrytoinut Kevätyön 
marssien huoltoryhmiin runsaas-

ti henkilöstöä myös jäsenistön 
ulkopuolelta. Niinpä tänäkin 
vuonna marssin huoltoa pyöritti 
yli kymmenen hengen tiimi ja 
palaute oli sen mukaista – jär-
jestään kiittävää. Marssin järjes-
täminen MPK:n kurssina takaa 
selkeitä etuja sekä MPK:lle että 
varsinaiselle järjestävälle yh-
distykselle. Yhteistyö MPK:n 
kanssa on joka vuosi sujunut 
mallikkaasti. 

TEKSTI: OSSI IKONEN
KUVA: 
SIPOON RESERVILÄISET

Kevätyön marssi Sipoossa oli menestys

Lohjalla naulattiin Reserviupseerikerhon uusi lippu

Kaikki 50 osallistujaa suorittivat vähintään 25 kilometrin reitin, ja vapaaehtoisista koostunut yli kymmenen hengen huoltotiimi oli huolehtinut marssijoille erinomaiset olosuhteet.

( Vasemmalla:) 
Everstiluutnantti Rainer Mäkelä 
Kaartin Jääkärirykmentistä piti 
lippupuheen, jossa hän käsitte-
li mm. lipun tärkeää merkitystä 
joukolleen. Hän löi myös lipun 
ensimmäisen naulan.

( Oikealla:)
Puheenjohtaja Timo Jukola Loh-
jan reserviupseerikerhosta kes-
kittyy lyömään lipun viimeisen, 
21. naulan.
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Vuosi 2016 oli 65. 
Järvenpään Reser-
viupseerikerho ry:n 
toiminnassa. Kerho 
menestyi toiminnan 
pääsektoreilla järjes-
tötyössä, jäsenhan-
kinnassa, aatteelli-
sessa toiminnassa, 
tiedottamisessa, ta-
loudenpidossa, vete-
raanitukitoiminnassa 
ja sidosryhmäyhteis-
työssä. 
Kerho on Uudenmaan reserviup-
seeripiirin suurin yhdistys vuo-
desta 2001 lähtien. Vuoden 2016 
maksaneiden jäsenten määrä oli 
312 (+6). Porvoon reserviup-
seerikerho on selkeästi toiseksi 
suurin 210 (-1). Hyvinkää nousi 
kolmanneksi 167 (+3) maksa-
neella jäsenellä ohi Tuusulan ja 
Keravan. 
Jäsenmaksusuorituksissa Järven-
pää on kokenut menetyksiä vuo-
desta 1972 alkaen vain viidesti: 
2014 (-10), 2009 (-2), 1994 (-2), 
1992 (-4) ja 1978 (-5). Saavutus 
lienee ainutlaatuinen RUL:n his-
toriassa 45 viime vuoden aikana.    
Vuonna 2016 kerhoon liittyi 25 
jäsentä mutta menetettiin 22, 
heistä neljä poisnukkuneina, 
joiden mukana viimeiset vete-
raanikunniajäsenet kapt Heikki 
Talvela 27.4 ja ylil Eero Pitkä-
nen 26.8. 
Kerho onnistui omatoimises-
sa varainhankinnassa hienosti, 
2.544,85 €. Se oli myös edellytys 
ampumatoiminnan tukemiseen, 
johon kerho panosti kaikkinensa 
2.143,39 €. Huomionosoituksiin, 
aatteelliseen ja veteraanitukitoi-
mintaan kohdennettiin 1.439,62 
€. Tilikauden tulos oli 542,97 €:n 
poiston jälkeen 664,68 € ylijää-
mäinen.      

Kerho on edelleen RUL:n 
13:nneksi suurin yhdistys, ja oli 
12:sta vuosina 2008-2013.

Liitto ja piiri   
paineessa - jäsen-
määrät putoavat
RUL:n maksaneiden jäsenten 
määrä putosi lukuun 25.959 
(-326), ensimmäisen kerran alle 
26.000 vuodesta 1960 lähtien. 
Liiton maksaneiden jäsenten en-
nätys 30.018 on vuodelta 1992 
Piirin putosi nyt peräjälkeen nel-
jättä vuotta lukuun 2032 (-17). 
Maksaneiden jäsenten ennätys 
2111 on piirin 60-vuotisjuhla-
vuodelta 2012.  

Niin liiton kuin piirinkin mene-
tyksiä voi silti pitää torjuntavoit-
tona.
Liiton kolmentoista suurimman, 
yli 300 maksanutta jäsentä, ker-
hon kehitys oli suuruusjärjestyk-
sessä paikkakunnittain seuraava: 
1) Turku 835 (-18), 2) Tampere 
820 (-39), 3) Oulu 601(+2), 4) 
Tapiola 582 (-6), 5) ARU, Aka-
teemiset Reserviupseerit 513 
(+65), 6) Kanta-Helsinki 475 
(-6) ja TAKORU, Tampereen 
Korkeakoulureserviupseerit 475 
(+15), 8) Jyväskylä 417 (-6), 9) 
Kuopio 405 (+5), 10) Valkeakos-
ki 344 (-4), 11) Salon seutu 334 
(-4), 12) Lappeenranta 322 (0) ja 
13) Järvenpää 312 (+6).

Uudenmaan Reserviupseeripii-
rin 18 kerhon kehitys oli seu-
raava paikkakunnittain: Hanko 
25 (+3), Hyvinkää 167 (+3), 
Jokela 36 (+6), Järvenpää 312 
(+6), Karkkila 38 (-1), Kera-
va 168 (-8), Kirkkonummi 153 
(+8), Klaukkala 60 (0), Lohja 
133 (-13), Loviisa 62 (-1), Myrs-
kylä 28 (-1), Mäntsälä 112 (-4), 
Nurmijärvi 125 (-1), Porvoo 210 
(-1), Sipoo 42 (+5), Tuusula 160 
-12), Vihti 131 (+7) ja Västny-
land 67 (-5).

TEKSTI JA KUVA 
VEIKKO KARHUMÄKI

Järvenpään Reserviupseeri-   
kerho toimii

Puheenjohtaja, kapt Keijo Kylmälä (oik.) luovutti kerhon pöytästandaarin hallitus- ja kerhotoiminnassa ansioituneille maj Olli Greggilälle ja ylil 
Jukka Huikolle kerhon sihteerin, ylil Esa Kukkosen kanssa. Kerhon vuonna 1977 valmistettua standaaria on luovutettu 74 kpl, joista 31 kerhon 
jäsenille.    

Kevätkokousväkeä Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla 15. maaliskuuta. Lähinnä ylil Pekka Hän-
ninen (oik.), piirin vuosien 1976-77 puheenjohtaja ja kerhon hallituksen perinneupseeri sekä vastapäätä 
kokouksen johtanut kapt Yrjö Kotisalo, kerhon vuosien 1974-77 puheenjohtaja.

Tuusulan koulutus-
päällikön 
tervehdys
Olen Aki Mäkirinta, ja toimin Tuusulan koulutuspaikan 
koulutuspäällikkönä vuoden vaihteesta alkaen.  Vaikka olen-
kin tuttu monelle, niin kerron hieman taustaa. Varusmiespal-
velus tuli tehtyä Satakunnan Tykistörykmentissä Niinisalossa 
I/87.  Aloitin osallistumisen vuonna 2000 perustamiskurssil-
la Hyrylän varuskunnassa. Kouluttajakurssin kautta aloitin 
kouluttamisen erilaisilla kursseilla niin Uudenmaan ja Hel-
singin piirin kursseilla. 2012 aloitin HELKOTU:n esikun-
nassa ja UUDKOTU:n sotilaskoulutusvastaavana. Lisäksi 
toimin RUL:n koulutustoimikunnassa ja toimin puheenjoh-
tajana kahdessa reserviläiskerhossa. 
 MPK:n organisaatio koki muutoksia vuoden vaihtuessa, ja 
mitkä ovat sen vaikutukset? Muutoksia tuli jonkin verran 
ja loppusaldona voidaan todeta että MPK:n aktiivin näkö-
kulmasta muutokset ovat muutos parempaan. Nyt meillä 
on neljä koulutuspaikkaa, jossa kussakin koulutuspäällikkö 
kehittämässä kursseja. Muita koulutuspaikkoja ovat: Porvoo 
(Tolkkinen), Santahamina (Radioniemi) ja Syndalen (Drags-
vik). Kullakin koulutuspaikalla on vahvuuksia, joiden mu-
kaan edetään.

MPK:n kevään kursseja
Tämän kevään kursseista voidaan nostaa esille: Lähitaiste-
lun perusteet (kurssinumero  1700 17 13040 ), jolla Jukka 
Jaatinen kouluttaa reserviläisille lähitaistelutaitoja, kurssi 
suunnattu ensisijaisesti MAAK:n virka-apujoukkueille, mut-
ta muutkin voivat osallistua.
Viestikurssi I (kurssinumero 1700 17 12054 ) jälkeen oppi-
laat osaavat käyttää Puolustusvoimien radio- ja puhelinka-
lustoa (Sanla M90, LV241/LV141, P90, teleskooppimasto 
jne.). Kurssin käyminen antaa mahdollisuuden osallistua 
syksyn jatko-osaan.
Tuomas Kilpiniemi pitää kuntotestin Toukokuun alussa, 
aika ja paikka tarkentuvat lähempänä riippuen kevään etene-
misestä (kurssinumero 1700 17 12016 ). Nyt on oivallinen 
hetki tarkistaa oma kunto!
Seppo Rantanen johtaa jo perinteisen Tähyspanos- kurssin 
Syndalenissa ( kurssinumero 1700 17 12018 ) Kurssiin on 
nyt liitetty Counter IED osio, joten kurssi on 2 päiväinen.
Samassa paikassa on myös tarjolla Tulenjohdon perusteet 
kurssi (kurssinumero  1700 17 12019). Kurssilta saa tulen-
johdon perustiedot ja pohjan jatkokursseille.
Ja tietysti Kesäyön Marssi (KYM) 2017! Tukikurssin nume-
ro on 1700 17 13031. Tarvitsemme henkilöitä marssin huol-
toon ja muihin tukitoimiin, ole hyvä ilmoittaudu!
Syksyllä 7.-9.10 järjestämme Järvenpäässä liittyen Järven-
pään Maanpuolustuspäivään TRA-kurssin, seuraa kurssika-
lenteria! 

AKI MÄKIRINTA

Kapteeni ( res ) Aki Mäkirinta on tuttu kouluttaja maanpuolus-
tusaktiiveille jo vuosien varrelta. 
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Oltermannin ensi ke-
sänlukijamatka kier-
tää Laatokan. Erityis-
huomio kohdistuu 
tämän Euroopan suu-
rimman järven saariin, 
joissa käytiin talviso-
dassa ankaria taiste-
luja. Lukijamatkaan 
sisältyy laivakuljetus 
Laatokan kauniissa 
saaristossa.
Oltermannin ensi kesän lukija-
matkan oppaana toimii jo perin-
teiseen tapaan tuusulalainen so-
tahistorioitsija Juhani Vakkuri, 
joka tunnetusti osaa kertoa tari-
noita sotahistoriasta koko reis-
sun ajan. Matkan vastuullisena 
järjestäjänä on VL-Matkat, ja se 
järjestetään yhdessä Tykkimie-
het ry:n Tulikomentoja-lehden 
kanssa.

Lauantai 29.7.2017
Lukijamatkan lähtö on klo 8 Hel-
singistä Vihdin Liikenne Oy:n 
bussilla. Ajamme rantatietä Vaa-
limaalle, jossa on mahdollisuus 
omakustanteiseen ruokailuun ja 
rahanvaihtoon Rajahovissa.
Reittimme kulkee Viipuri ohit-
taen Kiviniemen, Käkisalmen, 
Lahdenpohjan ja Sortavalan 
kautta Pitkärantaan, jossa majoit-
tuminen hotelli Belye Mostyyn. 
Se on uusi hyvätasoinen hotelli 

aivan Pitkärannan ydinkeskus-
tassa. Nautimme illallisen hotel-
lin ravintolassa.

Sunnuntai 30.7.2017
Aamiaisen jälkeen lähdemme 
laivalla Pitkärannan saariston 
tutustumaan talvisodan taiste-
lupaikoihin. Kierrämme Petäjä-
saaren ympäri ja Vuoratsun ohi. 
Venäläiset hyökkäsivät 6.3.1940 
Petäjäsaareen kaikkien aselajien 
yhteisoperaatiossa, jossa ei tulta 
eikä miehiä säästelty. Suomalai-

set eivät antautuneet vaan taiste-
livat viimeiseen mieheen.
Laivareissun jälkeen matka jat-
kuu taas bussilla Salmiin. Siellä 
käymme Lunkulansaarella, jossa 
yksi talvisodassa kaatuneista oli 
pikaluistelun maailmanmestari, 
reservivänrikki Birger Vase-
nius. Lunkulansaarelta näkyy 
kuuluisa Mantsinsaari. Laatokan 
Meripuolustuksen Salmin lohko 
sijaitsi Mantsissa, jota venäläiset 
yrittivät onnistumatta vallata tal-
visodassa.

Salmista ajamme Rajakonnun ja 
Vitelen kautta Tuulokseen, jossa 
venäläiset tekivät 23.6.1944 mai-
hinnousun. Matka jatkuu jatko-
sodan näyttämönä olleeseen Au-
nukseen. Majoittuminen hotelli 
Olongaan ja Illallinen.

Maanantai 31.7.2017
Ajamme Sammatuksen (jatko-
sodan asemalinja), Syvärin luos-
tarin, Lotinapellon ja Venäjän 
vanhimman pääkaupungin Sta-

raja Ladogan eli Laatokanlinnan 
kautta Sinjavinoon, jossa tutustu-
taan taistelumaastoon ja Sologu-
povkan suureen saksalaisten so-
tilashautausmaahan. Retkikahvit 
jälleen matkalla.
Ajo Pietari ohittaen Siestarjoelle 
ja Kuokkalaan, jossa majoitutaan 
Suomenlahden rannalla olevaan 
hotelli Repinskajaan. Illallinen.

Tiistai 1.8.2017
Matka jatkuu bussilla Terijo-
en, Vammelsuun, Koiviston ja 
Johanneksen kautta Viipuriin. 
Pysähdys Viipurissa, ja tutustu-
mista kaupunkiin. Lounas Pyöre-
ässä tornissa. Haluttaessa käynti 
ostoksilla.
Rajanylitys Vaalimaalla, ja saa-
puminen Helsinkiin myöhään 
illalla.

Matkan hinta on 604 €/hlö, mi-
käli ryhmässä on vähintään ja 
enintään 29 osanottajaa. 1 hen-

gen huoneen lisämaksu on 57 € 
koko ajalta.
Tuo 29 osallistujaa johtuu siitä, 
että Pitkärannasta tehtävälle ris-
teilylle saamme Sortavalasta tu-
levan laivan, johon mahtuu max 
30 henkeä (29 + opas Vakkuri). 
Jos osallistujia on enemmän, jou-
dumme ottamaan kaksi laivaa ja 
hinta on 607 €/hlö, mikäli ryh-
mässä on vähintään 35 osallis-
tujaa.
Hintaan sisältyy puolihoito (aa-
miainen ja illallinen) ja lounas 
Viipurissa sekä Venäjän ryhmä-
viisumi ja rekisteröintimaksut. 
Hintaan ei sisälly alkoholijuomia 
aterioilla, laskutuslisää 5 €/lasku 
eikä matkustajavakuutusta. Suo-
sittelemme kattavan matkava-
kuutuksen ottamista.

Oltermannin lukijamatka 29.7-1.8.2017

Sotahistoriaa Laatokalla

Uudenmaan Reser-
viläispiiri ry Piirineu-
voston vierailu Pää-
esikunnassa 7.3.2017 
alkoi henkilöllisyys-
tarkastuksen jälkeen 

keskuspaviljongin 
neuvotteluhuoneessa 
klo 9:30. 
Tilaisuuden avaussanat lausui ja 
vierailijat tervetulleeksi toivotti 
ins. Jussi Karhila operatiiviselta 
osastolta. Pääesikunnan ja hen-
kilöitten tehtäväkuvausten esit-
telyn teki evl Ilpo Kärkkäinen 
operatiiviselta osastolta. Hänen 
esityksestä näimme myös kuin-
ka Pääesikunta sijoittuu Puo-
lustusvoimien organisaatioon 
sekä puolustusvoimauudistuksen 
vaikutus Pääesikunnan tehtä-
viin. Tuulivoimarakentaminen 
ja luvitus Suomessa ja Puolus-
tusvoimien tehtävä tässä pro-
sessissa. Ins. Jussi Karhila piti 
esityksen tuulivoimarakentami-
sesta ja tuulivoimapuistojen ja 
-yksiköitten vaikutuksista Puo-
lustusvoimien toimintaan. Tuuli-
voimalat aiheuttavat haittaa mm. 
tutkajärjestelmille varjostus- ja 
välähdysvaikutuksina. Siksi 
Puolustusvoimilta pyydetään 
lausunnot kaikista tuulivoima-
loiden rakentamiseen jo suunnit-
teluvaiheessa. Nykyisin uusim-
mat tuulivoimalayksiköt ovat jo 
270 m:n korkuisia. Tuulivoiman 
osuus koko Suomen sähkön tuo-
tannosta on tällä hetkellä 3,6 %. 
Vuoden alussa oli Suomessa 522 
tuulivoimalaa. Puolustusvoimi-

en kielteinen lausunto on este 
tuulivoimalan rakentamiselle. 
Lausunnoista on ollut kielteisiä 
9,7 %. Kaikki Puolustusvoimien 
lausunnot tuulivoimaloista val-
mistelee Jussi Karhila.
Piirineuvoston kevätkokouksen 
asioitten käsittely. Pääesikun-
nassa, Fazer Amicassa, nauti-
tun maittavan omakustanteisen 
lounaan jälkeen Piirineuvos-
ton puheenjohtaja Hans-Rune 
Holmberg avasi kevätkokouk-
sen ja toivotti paikallaolijat 20 
henkilöä tervetulleeksi kokouk-
seen. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Aarre Arrajoki 
ja sihteeriksi Jouko Hyvärinen. 
Kokouksessa yksimielisesti 
hyväksyttiin vuoden 2016 toi-
mintakertomus, tilit ja toimin-

nantarkastajien lausunto, sekä 
myönnettiin vastuuvapaus tili-
velvollisille. Virallisten kevätko-
kouksen asioitten käsittelyn jäl-
keen jaettiin huomionosoitukset. 
Piirineuvoston ensimmäisen pu-
heenjohtajan Pentti Hyvärisen 
ideoima Mestaripalkinto-kierto-
palkinto luovutettiin tänä vuonna 
Jarmo Paasikivelle Siuntiosta. 
Hän on toiminut ansiokkaasti 
Reserviläisliiton, -piirin ja -pai-
kallisyhdistyksen johtotehtävis-
sä. Aiemmin kiertopalkinnon 
ovat saaneet vuodeksi haltuunsa 
Aarre Arrajoki Pusulasta ja Jar-
mo Hynnälä Vihdistä. Saara ja 
Veikko Wahlsténin lahjoitta-
man kiertopalkinnon, ”Vuoden 
piirineuvostolainen”, saivat vuo-
deksi haltuunsa Matti Perttilä 

ja Anja Niemelä Myrskylästä. 
Piirineuvostomitalit viiden vuo-
den aktiivisesta toiminnasta 
myönnettiin Timo Salorannalle 
Lohjalta, Olavi Skogille ja Inke-
ri Skogille Pusulasta. He olivat 
estyneitä saapumaan paikalle, 
joten mitalit luovutetaan heille 
myöhemmin. 
Kenraalivierailu kokoukses-
sa. Tässä vaiheessa kokousta 
paikalle saapui Pääesikunnan 
valmiuspäällikkö prikaatiken-
raali Markku Myllykangas. 
Hänet toivotti tervetulleeksi 
Piirineuvoston puheenjohtaja 
Hans-Rune Holmberg, samalla 
hän esitteli Piirineuvoston pe-
rustamisvaiheita ja toimintaa. 
Pääesikunnalle Piirineuvoston 
puheenjohtaja, yhdessä sihteeri 

Jouko Hyvärisen kanssa, luovut-
ti prikaatikenraali Myllykankaal-
le Uudenmaan Reserviläispiiri ry 
Piirineuvoston pöytästandaarin 
ja mitalin puukilvessä sekä Piiri-
neuvoston toimintakertomuksen 
vuodelta 2016. Kiitospuheessaan 
prikaatikenraali Myllykangas 
kuvasi Puolustusvoimiemme 
tilaa ja maanpuolustushenkeä 
kansalaisten keskuudessa. Hän 
kertoi myönteisen maanpuo-
lustushengen olevan Suomessa 
maailman korkeimpia. Hän kiitti 
Piirineuvostoa, sillä maanpuo-
lustushengen ylläpitämisessä on 
suuri merkitys myös Piirineuvos-
ton kaltaisilla maanpuolustusyh-
distyksillä. Hän lupasi myös 
lukea tarkkaan saamansa Piiri-
neuvoston toimintakertomuksen. 
Tämän jälkeen luovutettiin Pii-
rineuvoston mitali puukilvessä 
myös ins. Jussi Karhilalle hyvin 

valmistellusta ja johdetusta Piiri-
neuvoston vierailusta Pääesikun-
nassa. 
Erittäin hyvin onnistunut vie-
railu Pääesikunnassa päättyi klo 
14:30 ja lähdimme kotimatkalle!

Uudenmaan Reserviläispiiri ry Piirineuvoston kevät-
kokous ja vierailu Pääesikunnassa. 

Luutnantti Holopainen ja alikersantti Rahikainen, 2 miestä niistä 
6:sta jotka pelastuivat viime sodassa Petäjäsaaresta, Petäjäsaaren 
rannalla tarkastelemassa vanhaa taistelupaikkaansa. ( vas.) Ylhäällä 
reservin vänrikki Birger Wasenius, mestaripikaluistelija, joka uhrasi 
oman henkensä suojatessaan joukkueensa vetäytymistä. Matka-
kohde Pitkärannassa on myös sijainnut Suomen Pankin komea 
kivirakennus. ( KUVAT: SA-kuva) 

Ohessa kuva res.piirin palkinnon saajat. 
Caroluksen malja / Timo Kaukiainen / Karkkilan reserviläiset ( ensim. 
Oik),  Pekka Lenkkerin malja / Ossi Ikonen / Sipoon reserviläiset( toinen 
oik.),  Laivatykki / Tom Östlund / Hyvinkään reserviläiset(ensimmäine 
vas.)
Keskellä piirinpuheenjohtaja Ismo Nöjd.

Tilaisuuden avaussanat lausui ja vierailijat tervetulleeksi toivotti ins. Jussi Karhila operatiiviselta osas-
tolta.
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Arvoisa reserviläinen, asesisko 
ja - veli. Lyhyt esittely on pai-
kallaan. 
Nimen in Michael ”Micke” Ek-
löf, ikä  55 vuotta ja sotilasarvo 
ylivääpeli. Työskentelen puo-
lustusalalla ja myyn varusteita 
Puolustusvoimille, Poliisille ja 
Rajavartiolaitokselle. Suoritin 
asepalvelukseni vuonna 1978 
kolmannessa saapumiserässä 
Uudenmaan prikaatin panssari-
torjuntakomppaniassa. Koulutus 
oli sinkoryhmän johtaja ja arvo 
alikersantti. Vuosien varrella 
kävin muutamassa isossa reser-
viharjoituksessa ja vuonna 2001 
sain jostain kutsun Sipooseen 
vapaaehtoisiin harjoituksiin, jos-
ta minut sitten vedettiin mukaan 
jos jonkinnäköisiin harjoituksiin, 

kurssien johtajaksi, lähinnä tie-
dustelupuolelle. 
Neljä vuotta sitten minut pyy-
dettiin selviytymiskouluttajaksi 
rannikkojääkärien selviytymis-
kurssille ja siitä homma sitten 
lähti kiihtymään. Sain vas-
tuulleni kouluttaa Uudenmaan 
Prikaatin alaista Raaseporin 
maakuntajoukkuetta, joka on 
rannikkojääkäreillä miehitetty. 
Sitä koulutusta vetäessäni huo-
masin jotain mullistavaa. Mitä 
kovempia harjoituksia vedimme, 
sitä enemmän tuli reserviläisiä 
mukaan ja kaiken lisäksi nuo-
rempia. Nyt siitä ollaan tekemäs-
sä komppaniaa ja nimi muuttuu 
Dragsvikin maakuntakomppani-
aksi Vuodenvaiheesta minut pal-
kattiin sekä Meripuolustuspiirin, 

että Etelä-Suomen Maanpuolus-
tuspiirin koulutuspäälliköksi, 
kustannuspaikkana Raaseporin 
koulutuspaikka. Ideana on, että 
meillä on niin kutsuttu yhden 
luukun periaate. Eli yksi ihminen 
on Prikaatiin yhteydessä, niin ei 
synny sekaannuksia. Tässä on 
alku mennyt opetellessa MPK:n 
tiedonhallintajärjestelmää, joka 
ei ole mikään maailman helpoin 
systeemi. Kaikkea muutakin 
byrokratiaa on vaikka kuinka 
paljon, mutta kyllä tällainen met-
säläinenkin oppii kun riittävästi 
rutistaa. 
Kuitenkin asiaan. Taisteluajatuk-
seni on ollut, että pyrimme alu-
eellamme edistämään sellaista 
harjoittelua, joka edistää sotilaan 
perustaistelutaitoa. Se on kuiten-

kin pohja kaikelle miksi olemme 
reservissä. Siksi tänä vuonna on 
tarjolla jalkaväen perustaistelu-
taitoja jossa käydään läpi alkeet, 
koska useimmille uudet ryhmä-
koot ja erilaiset muodostelmat 
ovat täysin vieraita. Jos aiomme 
olla reserviläisinä uskottavia on 
osattava nämä asiat siten,  kuin 
ne nykyään tehdään. Uusi tais-
telutapa koulutetaan myös, sekä 
uusien viuhkapanosten ja mui-
den varusteiden käyttö. Sotimi-
sen muuttuessa tarjoamme myös 

terroriräjähdevastatoimintaa 
(CIED) ja muuta relevanttia tie-
toa. Selviytymiskoulutusta tarvi-
taan, johtuen hajautetun taistelun 
aiheuttamille riskeille jäädä il-
man huoltoa pitkäksikin aikaa. 
Rannikkojääkäreille on tarjolla 

päivityskurssien sarjoja, kuten 
myös jalkaväelle. Uutena tulee 
myös taistelijan pioneeritaidot, 
joka muodostuu neljän viikonlo-
pun sarjasta, jonka jokaisen tais-
telijan on syytä myös käydä. Näi-
den päivityskurssien on tarkoitus 

jatkua siten, että ne alkavat aina 
uudestaan, jotta koko oppimää-
rän saa haltuun, jos sattuu joku 
viikonloppu jäämään välistä. 
Toivottavasti tarjonnastamme 
jokin on kiinnostavaa ja tuntuu 
tarpeelliselta.

Koulutuspäällikkö Micke Eklöf esittäytyy:

Saaristossa kuhisee

Micke Eklöf työpuvussa ja työkalut mukana. 

Maanpuolustuskou-
lutuksen (MPK) vii-
me vuosi oli paras 
koskaan, koulutuk-
sen määrän lyödessä 
kaikki aikaisemmat 
vuodet. Meripuolus-
tuspiirillä (MERIPP) 
oli toiseksi paras vuo-
si koskaan kurssien 
ja koulutuspäivien 
määrällä mitattuna. 
Ilokseni voin tode-
ta kehityksen kulke-
neen vuosi vuodelta 
oikeaan suuntaan. 
 
Jotta kehitys jatkuisi, tarvit-
semme aktiivisia toimijoita 
niin johtamaan, kouluttamaan 
kuin hoitamaaan harjoitusten 
tukitehtäviä. Eli tarvitsemme 
mm. kuljettajia, keittäjiä, lää-
kintämiehiä, varastomiehiä. 
Tukitehtävien kirjo on suuri. 

 
Aktiiviset   
reserviläiset   
toiminnan tukena 
Koulutus- ja tukitoimin-
taan sitoutuneiden määrä  on 
MERIPP:ssä kasvanut tasai-
sesti toiminnan myötä. Tällä 
hetkellä näitä toiminnan mah-
dollistavia toimijoita on noin 
350. Ja tarve kasvaa koko 
ajan toiminnan laajentuessa. 
Syyt tarpeen kasvamiselle ovat 
yksinkertaiset. Sitoutuneet te-
kevät maanpuolustustyötä va-
paaehtoisesti, saamatta toimin-
nastaan palkkaa. Joten ei voida 
olettaa että he olisivat enempää 
maastopuvussa kuin perhe, 
muut harrastukset tai palk-
katyö sallivat häiriintymättä. 
Toinen tarve on uusien osaajien 
jatkuva kouluttaminen. Osaa-
jien joukon tulisi olla laaja ja 
kokenut, jolloin voidaan kutsua 
suuriinkiin harjoituksiin riittävä 
määrä osaajia. Uusille nouseville 
kyvyille tulisi antaa tilaa ja mah-
dollisuuksia kasvaa tehtäviinsä.
 
 
Puolustusvoimien  
toimittaja
 
Ominaista MERIPP:lle on Puo-
lustusvoimien tilaaman koulu-
tuksen suuri osuus harjoituksis-
ta ja kursseista. Viime vuonna 

tilatun koulutuksen osuus oli yli 
50% ja kehitys näyttää jatkuvan 
tänäkin vuonna. Meillä on siis 
hyvä maine osaavana harjoitus-
ten järjestäjänä ja kouluttajana. 
Loput harjoituksista ovat soti-
laallisten valmiuksien kasvat-
tamiseen tähtäävää toimintaa 
ja varautumista poikkeusolois-
sa toimimiseen. Jälkimmäi-
siä voidaan suunnata myös 
armeijaa käymättömille. 
Yritämme kaikin keinoin jatkos-
sakin suunnitella toimintaamme 
niin, että hyöty merivoimille 
olisi mahdollisimman suuri. 
Koulutuksen runko säilyy edel-
lisvuosien tapaisena. Kaksi suu-
rehkoa yli kymmenen kurssia 
käsittävää harjoitusta järjeste-
tään Rannikkoprikaatin tuke-
mana Upinnniemessä ja kaksi 
useita kursseja sisältävää harjoi-
tusta Gyltössä. Myös Syndalenin 
alueella Länsi-Uudellamaalla 
keskitetään koulutusta sekä 
MERIPP:stä että Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiiristä.
 
 
Naisten valmiusliitto
 
Dragsvikissä toimeenpannaan 
ensi vuonna Naisten valmius-
liiton NASTA-harjoitus ”Ka-
tariina”, jonka  valmistelut on 

jo aloitettu. Kolmensadan nai-
sen harjoitus teettää runsaas-
ti työtä niin harjoituksen kuin 
huollon johtajille. Aikaisem-
pien kokemusten perusteella 
on odotettavissa hieno har-
joitusviikonlopppu. MERIPP 
toivottaa ladyt tervetulleiksi. 

 
Poikkeusolojen  
organisaatio 

Tänä vuonna tärkein yksittäinen 
uusi tapahtuma on MERIPP:n 
poikkeusolojen organisaation 
luominen. Tavoitteena on luo-
da hyvin koulutetuista reservi-
läisistä koostuva joukko, joka 
valmistautuu tarvittaessa kou-
luttamaan merivoimien poikke-
usoloissa perustamia joukkoja. 
Tarvitaan monen alan sitoutunei-
ta osaajia. Nyt siis tarjoutuu tilai-
suus reserviläisille, joilla ei ole 
sijoitusta sodanajan joukoissa, 
osallistua konkreettisella tavalla 
sotilaalliseen maanpuolustukseen. 
 
Sitoutuneista   
huolehtiminen
 
Tämän vuoden aikana tulemme 
myös entistä paremmin huoleh-
timaan sitoutuneiden toimijoi-

demme jatko- ja täydennyskou-
lutuksesta. Tämä on tehokkain 
tapa aikaansaada koulutuksen 
laadun parantuminen. Osaava 
kouluttaja voi keskittyä ope-
tuksen muotoon, eikä niinkään 
opettavan asian muistelemiseen. 
 
Muita tapoja ovat kurssien ta-
voitteiden entistä konkreetti-
sempi määrittely ja erilaisten 
palautteiden ja mittaustulosten 
tehokkaampi hyödyntäminen. 
Tätä tullaan täydentämään kes-
kusteluilla johon osallistu-
vat niin reserviläiset ja niin 
PV:n kuin MPK:n edustajat 

 
Merenkulun osaajien 
kouluttaminen 

Merenkulkukoulutukselle on 
aikaisempaa paremmat edel-
lytykset sekä alusten määrän 
kasvun että alushenkilöstön 
korkeampien pätevyyden takia. 
Vieläkään emme tosin ole saa-
vuttaneet sijoitettujen veneen-
kuljettajien koulutuksessa ha-
luttua tasoa. Tähän on jatkossa 
panostettava. Aluksen päällik-
kökurssi järjestetään kuluvana 
vuonna Turussa ja merenkulun 
kouluttajakurssi Vaasassa.
 

Tiedottaminen 

Tiedottaminen on myös yksi ke-
hitettävä alue toiminnassamme. 
Valokuvien ja liikkuvan kuvan 
avulla meidän on pyrittävä entis-
tä tehokkaammin kertomaan toi-
minnastamme ja sen tuloksista. 
Heti kun asia on ajankohtainen. 
Kokemukset osoittavat että kiin-
nostusta kyllä löytyy kunhan 
itse olemme aktiivisia. Työtä 
on myös jatkettava MPK:n ja 
MERIPP:n tunnettuuden lisäämi-
seksi puolustusvoimien sisällä. 
Tunnettuutta pyritään lisäämään 
myös paikallisen lehdistön pii-
rissä. Lehdistön edustajiin ollaan 
enemmän yhteydessä ja heitä tul-
laan kutsumaan mukaan toimin-
taaa seuraamaan.
 
 
Ampumakoulutus 

 
Mahdollisuudet ampumakoulu-
tuksen järjestämiseen ovat aikai-
sempaa paremmat kun MPK:lla 
on käytössään riittävästi pis-
tooleja. MPK myöntää tietyin 
edellytyksin oikeuden johtaa 
ammuntoja omilla kursseillaan 
sellaisille sitoutuneille toimijoil-
le, jotka ovat suorittaneet varo-

määräyskokeen ja joilla on hal-
lussapitolupa vastaaville aseille. 
Myös puolustusvoimien perus-
ammuntojen johtajia tarvitaan tu-
levaisuudessa enemmän. Tähän 
pätevyyteen suoritetaan sama 
varomääräyskoe kuin edellä. Li-
säksi tarvitaan useita kantahen-
kilökuntaan kuuluvien valvomia 
käytännön näyttöjä johtamis-
taidoista. Jatkossa pyritään jär-
jestämään näyttötilaisuuksia 
Puolustusvoimien varusmies- 
tai reserviläisammunnoissa. 
Reserviläisten aseenkäyttötaito-
jen kehittyessä parantuu myös 
turvallisuus. Kokenut ja osava 
aseenkäsittelijä on myös se tur-
vallisin
 
 
Lopuksi 
Yhteenvetona voin todeta että 
olemme saavuttaneet tason jos-
sa voimme keskittyä toimin-
nan määrän lisäämisen sijasta 
laadun kasvattamiseen. Meillä 
on joukko rutinoituneita toimi-
joita harjoituksia pyörittämään 
ja innostuneita ja osaavia kou-
luttajia. Näillä on hyvä jatkaa. 
Siitä suuri kiitos kaikille teille 
mukana oleville. Työtänne tar-
vitaan myös tulevaisuudessa. 

 
Kevättä toivottaen ja kesää 
odottaen, 

Henrik Nysten 
Päällikkö / MeriPP / MPK 
 
ystävällisin terveisin 
Nikolai Ylirotu 
Graafinen suunnittelija 
 
Puhelin 
+358 (0) 46 908 5576 
 
Sähköposti 
nikolai.ylirotu@gmail.com 
 
Toimisto, käyntiosoite 
Erkyläntie 48, 11130 Riihimäki

Toiminta hyvällä pohjalla  - Meripuolustuspiiri 2017

Harjoituksissa optettaan tämän päivän taistelutekniikkaa nykyaikaisella kalustolla. ( KUVA: Karo Holmberg) 
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Nuori ammattilaisjääkiekkoilija 
teki töitä tottuneesti tavanomai-
sessa työympäristössään, jää-
kiekkokaukalossa. Sinä ja minä, 
me uskomme, että hän tuntee ja 
tietää työympäristönsä olosuh-
teet ja pelin riskit.  Äkkiä aivan 
yllättäen pelaaja makaa jään 
pinnassa kykenemättömänä 
jatkamaan peliä. Voimme vain 
arvailla pelaajan fiilistä ja aja-
tuksia, jos niitä sillä hetkellä 
edes oli. Nyt jo tiedämme, mitä 
tapahtui. Otan vapauden tulkita, 
että tapahtunut tosiasia oli ken-
tän palaute pelaajalle yksilönä, 
riskeihin varautumisen unoh-
tamisesta. Tiedämme myös 
pelaajan jo palanneen takaisin 
töihin pakollisen tauon jälkeen. 
Hyvä näin.

Kuinka varautumis-
toimintaa tunnetaan 
tai koetaan yksilö-
tasolla ja reserviläis-
kentässä?
Helsingin ja Uudenmaan pii-
rien yhdistysten varautumis-
vastaavien 2017+ toiminnan 
suunnittelutilaisuus pidettiin 
28.01. ”tammilauantaina”, 
PVPALVK:ssa Tuusulassa. 
Tämä on aivan uskomaton  to-
siasia. Siis aivan totta! Joukko 
aktiiveja, komeasti keski-iän 
saavuttaneita miehiä, yhdistys-
ten varautumisvastaavia ja hei-
dän ”valmentajiaan”,  kokoon-
tui Tuusulaan kuulemaan ja 
pitämään puhetta oikeasta asi-
asta. Tilaisuudessa oli läsnä 
kolmisenkymmentä asialle al-
kanutta. Oppimistilaisuuden ju-
naili Helsinki-Uusimaa -piirien 
varautumisohjausryhmän vetäjä 
Pekka Rintala. Tilaisuudessa 
oli mukana myös varautumis-
ohjausryhmään kuuluva Risto 
Piekka, kaukonäköinen varautu-
mistoimija.

Uudellamaalla 
käynnissä olevia 
hankkeita
Aamupäivällä kuultiin tilan-
nekuvaselvitykset Helsingissä 
ja Uudellamaalla meneillään 
olevista varautumisohjelmista 
Juha Joupin, Timo Hautalan 
sekä Tero Oittisen esitteleminä.  
Timo Hautala esitteli (NAVAK 
Nurmijärven Alueelliset Val-
miuskeskukset -projekti) Nur-
mijärven kunnan ja paikallisten 
reserviyhdistysten sekä MPK:n  
yhteistoiminnallista hanket-
ta. Entiset ja paperille jääneet 
lääninhallitusten aikaiset VSS 
(Väestönsuojelu siviileille) Loh-
kokeskukset modernisoidaan 
toimiviksi kunnan johtokeskuk-
sen ”etäpäätteiksi eri puolille 
kuntaa niin häiriötilanteisiin 
kuin aina poikkeusolosuhteisiin 
asti portaattomasti valmiuden 
nostamiseksi tarpeen mukaan.  
Tero Oittinen teki pintakatsauk-

sen informaatioturvallisuuteen 
liittyvään hankkeeseen. Päivän 
toisessa osiossa syvennyttiin 
ryhmätöiden avulla varautumis-
toiminnan kehittämiseen työs-
tämällä edellisissä kokoontu-
misissa annettujen palautteiden 
perusteella valittuja aiheita. 

Helsingin metro- 
asemien käyttö  
väestönsuojeluun
Hankkeiden esittelyt kiinnos-
tivat aamupäivällä kuulijoitaja 
kysymyksiä riitti niin, että in-
nokkaimmilta taisi jäädä lounas-
kin väliin. Otetaanpa Helsingin 
hankkeen esittelijä haastatte-
luun:
Juha Jouppi, et ole mikään met-
ronomi, mutta uskon, sinä ym-
märrät meitä muita paremmin, 
mitä tarvitaan, jotta Helsingin 
metroasemia voidaan soveltaa 
väestönsuojelukäyttöön erityi-
sessä uhkatilanteessa. Metro 
VSS -pilottihanke, mitä on me-
nossa? - Metro VSS -koulutus-
ohjelma koostuu viidestä kurs-
sista. Helmikuussa järjestetään 
tämän ensimmäisen kierroksen 
neljäs kurssi, mikä on kohtee-
seen ja tehtävään syventävä, 
toteaa Jouppi. Keitä osallistuu 
kurssille? Pääasiassa pv:n sodan-
ajan sijoituksestaan vapauttamia, 
tarjotusta mahdollisuudesta in-
nostuneita ja metropoli-alueella 
asuvia kansalaisia.  Viides ja en-
simmäisen kierroksen viimeinen 
suunniteltu kurssi on ajoitettu 
syksylle. Se tulee olemaan erit-
täin mielenkiintoinen vaihe koko 
ohjelmassa. Kyseessä on metro-
väestösuojan tiiviyden koestus. 
Huomatkaa, se oppijajoukko, 
joka on nyt mukana, toteuttaa 
sen itse, mutta ohjatusti ja valvo-

tusti tietenkin, korostaa Jouppi. 
Kurssilla kolme oli mukana 16 
osallistujaa. Voitko suhteuttaa 
tätä määrää konkretisoivasti va-
rautumistoimijoiden tarpeeseen 
hädän hetkellä? Tällä hetkellä 
meillä on koossa noin kolman-
nes yhden metroväestösuojan 
käyttöyksikön vahvuudesta. 
Rekrytointi jatkuu. Tämän alku-
vuoden Metro-VSS Väestönsuo-
jelun perusteet -kurssi toteutet-
tiin 27.-28.2.2017.
 
Miten eteenpäin? 
Risto Piekka, mitkä olivat sinun 
kokemuksesi toiminnan alkuvai-

heista?
Varautumistyön alku oli kohtuul-
lisen tuskainen. Varautuminen 
tai ”siviilimaanpuolustus” oli 
tuntematon käsite reserviläisjär-
jestöille, vaikka sitä harjoiteltiin 
kertausharjoituksissa ainakin 
Helsingissä 1990-luvun alusta 
lukien ja ponnekkaasti sen jäl-
keen. Silloinen Balkanin kriisi 
antoi siihen käsin kosketeltavan 
perusteen. 
Ensin oli tehtävä konkreettiset 
perustelut tälle uudelle toimin-
nalle.  Toiseksi, oli löydettävä 
vastaukset kysymykseen, miten. 
Jälkimmäinen seikka on osoit-
tautunut vaikeaksi. Vastauksia 

on paljon, mutta edelleen ongel-
mana on yhteistyökumppanin 
löytyminen. On ennakkoluuloja, 
on pelkoa uudesta kilpailijasta. 
Esimerkkinä voi käyttää kunnan 
johtokeskusta. Kriisitilanteessa 
se ei fyysisesti kykene pitkää 
aikaa toimimaan 24/7.  Tarvitaan 
siis varahenkilöstö ainakin kah-
teen vuoroon. On hyvä muistaa, 
että kuntaorganisaatio on lähin 
toimija kansalaiselle. Varautu-
misen pitäisi siis olla aivan kes-
keistä ja niinhän kaikissa valtio-
neuvoston ohjeissa määrätään. 
Kaikesta tästä huolimatta haluk-
kuutta on ollut hämmästyttävän 
vähän. 
Toisena pulmana on reserviläis-
ten vähäinen kiinnostus. Onko 
sitten kyse tiedon puutteesta vai 
todellisesta haluttomuudesta. 
Tarjolla kuitenkin olisi maan-

puolustuksen kannalta hyvin 
tärkeitä tehtäviä. Niihin tarttumi-
nen myös osoittaisi konkreettista 
maanpuolustustahtoa, arvelee 
Piekka.

Varautumistoiminnan 
organisoiminen
Pekka Rinne, kuinka varautu-
mistoiminnan organisoituminen 
käynnistyi?
Varautumiseen liittyvää kes-
kustelua ja aktiviteetteja on 
ollut RUL:n taholla jo vuosia. 
MPK:lla on myös ollut tarjolla 
varautumiskoulutusta pitkään. 
Toiminta on aiemmin johtanut 
lähinnä paikallisiin ja kohden-
nettuihin kokeiluihin, eikä laa-
jempaan, kokonaisuutta rakenta-
vaan toimintaan ole saatu tukea 
tai resursseja. Puolustusvoima-
uudistus, Yhteiskunnan turval-
lisuusstrategia 2010 ja Turval-
lisuuskomitean selkiytyvä rooli 
kokonaisturvallisuuden teeman 
kansallisena omistajana loivat 
lopulta uutta pohjaa toiminnal-
le. Tällä taustalla Helsingin ja 
Uudenmaan Reserviupseeripiirit 
sekä reserviläispiirien aktiivi-

ONKO MEILLÄ MALTTIA OPPIA VARAUTUMISTA?

Varautumisesta oppimassa ja keskustelemassa Pekka Rintala ( vas.), 
Timo Hautala ( oik.) sekä Risto Piekka ( alh.) KUVAT: KEIJO KYLMÄ-
LÄ

Tapaus Patrik 
Laine:  Kuinka 
varautumisen 
laiminlyönti 
voi näkyä 
yksilötasolla?

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan ylläpidosta, varautumisesta ja 
turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen = varautuminen + kriisijohtaminen. 
KUVAT: Turpopankki



21Oltermanni 1-2017

jäsenistä muodostunut ryhmä 
kävivät neuvonpitoon mahdolli-
suuksista ja tarpeista yhdessä eri 
viranomaistahojen kanssa. 
Oli aloitettava sääntömuutok-
sista, lisää Piekka ja toteaa itse 
olleensa asiassa aktiivinen val-
mistelemalla mallisäännöt ker-
hoille. Perusteen tälle kaikelle 
antoi tuo Rintalan mainitsema 
valtioneuvoston periaatepäätös 
v. 2010 ”Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategia”, painottaa Piekka. 
Siinä oli määritelty kolmetoista 
uhkakuvaa, joista kymmenen 
ensimmäistä koskee muuta kuin 
sotilaallista uhkaa tai sotaa. Kun 
Uusimaa teki muutokset sään-
töihinsä ja vihdoin myös RUL 
teki sääntöihinsä muutoksen 
kokonaisturvallisuuden hyväk-
symisestä toimintamuotoihinsa, 
olikin asia viety jo valtakunnal-
lisen valmistelun tasolle. Nyt 
varautumisohjelmahankkeita on 
käynnissä eri vaiheissa ja hie-
man erilaisin paikallisin paino-
tuksin valtakunnan eri puolilla. 
Lisäksi useimmissa Helsingin 
ja Uudenmaan piirien kerhoissa 
on nimetty  varautumisvastaava 
edistämään paikallisesti varau-
tumiseen liittyviä asioita.  RUL 
on asettanut oman varautumis-
ohjausryhmänsä jo vuoden 2014 
alussa, totesivat Rintala ja Piek-
ka. 

RUL:n varautumis-
toiminta

RUL:n varautumistoimikunnas-
sa ensimmäinen työ oli ryhmän 
tehtävän tunnistaminen ja ta-
voitteiden asettaminen. Tulok-
seksi alkoi hahmottua suunta 
eteenpäin ns, pilottihankkeiden 
kautta. Hankkeiden ideointi ja 
ideoiden esittelyn mahdollista-
minen potentiaalisille yhteistyö-
kumppaneille vaati ponnisteluja. 
Ovet eivät kovin helposti auen-
neet meille, mutta sinnikkyyttä 
löytyi riittävästi eikä usko asiaan 
kaikonnut hetkeksikään. Yksi 
johtoajatuksista oli, että käyn-
nistettävillä projekteilla varmis-
tetaan toiminnan kiinnostavuus 
ja ihmisten sitoutumishalu ja 
kyky. Kuinka saadaan ihmisiä 
mukaan myös pitkäjänteiseen 
toimintaan ja kehitystyöhön, 
muisteli Rintala aprikoineensa 
tuolloin. Päätettiin hakea vasta-
ukset pääkysymyksiin valittu-
jen pilottien kautta ja selkeyttä 
muihin avoimiin kysymyksiin 
(mm. kelpoisuus ja motivaatio, 
ihmisten löydettävyys, viestintä 
ja markkinointi jne), keskuste-
luissa viranomaisten ja muiden 
kokonaisturvallisuuden kentän 
toimijoiden kanssa. 

Kokeile ja korjaa

Missä asioissa näkemyksesi mu-
kaan on edetty perusajatuksen 
suuntaisesti? Onko joltain osin 
jouduttu tavoitetta tai suuntaa 
korjaamaan?
Nyt ollaan tässä: Kokeilupro-
jekteja on  käynnistetty. Niissä 
ja niiden kautta oppiminen on 
mennyt eteenpäin. Toiminta niis-
sä edistyy ja ymmärrys kehittyy 
vaihe vaiheelta. Osa suunnittel-
luista kokeiluista keskeytettiin 
heti alkuun tai siirrettiin uudel-
leen arvioitavaksi myöhemmin, 
toteaa Rintala. 

Yhteenveto 
varautumistoiminnan 
tilannekuvasta
Kokonaisturvallisuuden teemal-
le on saatu lisää näkyvyyttä. 
Varautumistoiminta alkaa näkyä 
valtakunnallisesti laajemmin. 
RUL:n toimintasuunnitelmassa 
teema on edelleen yksi toimin-
nan keskittymisalueista jo toisel-
la kolmivuotiskaudella. MPK:n 
puolella varautumiskoulutuksen 
suunnitteluun ja kehittämiseen 
asetettiin oma työryhmä. Ylei-
sesti ottaen teema on noussut sel-
keämmin esille toimintaa suun-
niteltaessa. Reserviläisyhteisö 
on tunnistettu merkittäväksi te-
kijäksi osana kokonaiskenttää. 
RUL:n varautumistoimikunta, 
jota Pekka Rintala johtaa, on 
verkoston aktiivinen vaikutta-
ja. Konkreettisten onnistumis-
ten ja pilottiprojektien tulosten 
merkitys on matkan varrella 
entisestään vahvistunut arvioi 
Pekka Rintala. Pilottiprojektit 
tarvitsevat edelleen lisää toimi-
joita, jotka haluavat oppia uusia 
asioita ja saada mahdollisuuksia, 
joita ei voida tarjota ihan kenelle 
tahansa. 
Laajan ja hankalasti hahmotelta-
van kokonaisuuden muokkaami-
nen viestinnällisesti selkeiksi ja 
ymmärrettäviksi kokonaisuuk-
siksi on osoittautunut arvioi-
tuakin haastavammaksi. Tämä 
osaltaan hankaloittaa kontakteja 
tilaajarajapinnassa (viranomai-
set ja kunnat) sekä rekrytointia 
reserviläiskentässä. Viestintä on 
taitolaji, myöntää Rintala.
Vaikka toiminnan käynnistämi-
nen on vienyt oleellisesti pidem-
män ajan, kuin matkan alussa ar-
vioitiin, toivottiin ja haaveiltiin, 
voimme aina kysyä itseltämme 
ulkoisten tai sisäisten tosiasi-
oiden vallitessa, onko meillä 
tarpeeksi malttia oppia varau-
tumista, muistuttavat Piekka ja 
Rintala.

Reserviläinen  
varautumisoppijana 
ja osallistujana 
Tapahtunut tosiasia:  
Pari sanaa ensin siitä vastapuo-
len toimenpiteiden kohteeksi 
joutuneesta jääkiekkoilijasta:
Uskomme kaikki, että omasta 
varautumisestaan vastuussa ole-
vana, jääkiekkoilija on ottanut 
tapahtuneesta oppia ja muistaa 
vastedes kentän palautteen ainai-
sen läsnäolon. Sen muistaminen 
on osa hänen tehtäväkuvaansa 
vastuullisena ammattilaisjää-
kiekkoilijana ja osana joukkuet-
ta, jonka menestyksen eteen hän 
tekee töitä. Toivotamme turvalli-
sia pelejä ilman isompia kolhuja 
ja samalla pyydämme: Patrik, 
anna meille meidän jokapäiväi-
nen maalimme! (Textikaappaus 
netissä olleesta kuvasta).

Takaisin asiaan. Kuka tahansa 
reserviyhdistyksen jäsen voi 
yksilönä osallistua ja aktivoida 
itsensä varautumistoimintaan 
yhdistyksensä kautta tai ha-
keutumalla MPK:n tarjoamille 
kursseille, joita löytyy osoittees-
ta www.mpk.fi.  Jos et tunnista 
kerhostasi varautumisvastaavaa, 
niin rimpauta puheenjohtajalle.  

Varautumistoiminnan 
edistäminen

Mitä asiaa painottaisit varau-
tumistoiminnan edistämisessä, 

Harri Majamäki, Tuusulan 
Reserviupseerikerhon puheen-
johtaja? - On ehkä syytä miettiä 
ja tarkastella kysymystä, miten 
viesti maanpuolustuksen koko-
naisuudesta saataisiin toimitet-
tua kansalaisten parempaan tie-
toisuuteen. Ehkä liiankin usein 
normaaliolojen vastakohtana 
– varsinkin reserviläisten kes-
kuudessa – nähdään vain ja ai-
noastaan täysimittainen sotatila. 
Yhteiskunnan kriisinsietokyky 
ei todellakaan ole pelkästään so-
tilaiden varassa (mikä se määrä 
milloinkin sitten on), painottaa 
Majamäki. Oletettavasti yh-
distyksillä on eri tasoista ja eri 
muotoista sidosryhmäyhteistyö-
tä paikallisesti. Mitä tulisi teh-
dä, muuttaa, poistaa tai hankkia 
lisää, jotta varautumisasioista 
tietoaan, ymmärrystänsä ja osaa-
mistansa kartuttavia/kartuttanei-
ta naisia ja miehiä saataisiin li-
sää joukkoomme? Yhdistyksenä 
voimme aktiivisemmin selvittää, 
miten (varautumis)asiat on 
omassa kotikunnassamme jär-
jestetty. Uskon, että oikeaa tietoa 
löytyy, kunhan sitä vain osataan 
kysyä, todistaa Majamäki.

Motivaatio ja 
oppiminen 
varautumisajattelun 
ja -taitojen 
kehittämisessä 
Aikuisten oppiminen poikkeaa 
jonkin verran lasten ja nuorten 
tavasta oppia. Aikuisten op-
pimisessa korostuvat erittäin 
voimakkaasti opiskelun tavoite 
ja merkitys, asenteet oppimista 
kohtaan sekä ennen kaikkea mo-
tivaatio. Arkikielessä motivaa-
tiolla tarkoitetaan tahtoa / halua 
tehdä jotakin. Motivoitumisessa 
erityisesti oppijan odotuksilla, 
uskomuksilla ja arvoilla on mer-
kitystä. Tavallisesti motivaatio 
jaotellaan sisäiseen ja ulkoiseen 
motivaatioon. Ulkoisesti mo-
tivoitunut opiskelija ei innostu 
oppimisesta ilman ympäristön 
tarjoaman palkinnon tavoittelua. 
Sen sijaan, kun oppijan motivoi-
tuminen on sisäistä, häntä ohjaa 
oma mielenkiinto tai itsensä 
toteuttaminen ja halu kehittyä.  
Kun ihminen on motivoitunut, 
hän on valmis  näkemään vaivaa 
oppimisensa eteen. Oppimista 
tapahtuu aina ja kaikkialla niin 
sanottuna arkipäivän oppimise-
na. Myös varautumisasioissa. 

Ja tarina pakettiin
Hei, me kaikki, jotka puolus-
tusvoimat ovat vapauttaneet 
sodanajan sijoituksesta ryynäys-
joukoissa, meillä on osaamista, 
jolle löytyy käyttöä vapaaehtois-
toiminnassa. Näin olen kokenut 
tähän asti. Uskoni on vahva ja 
pysyy. Tämä ei ole kehotus tai 
osoitus kutsuntoihin varautumis-
palvelukseen aikoville. Tämä on 
suora suositus ottaa vastuu va-
rautumisosaamisesta yksilönä ja 
kehotus tehdä uusi positiivinen 
aluevaltaus omassa elämässä. 
M.O.T.

Havainnoitsijana

KEIJO KYLMÄLÄ, 
JÄRVENPÄÄN RESER-

VIUPSEERIKERHO
KEIJO.KYLMALA@

GMAIL.COM

ResUL:n ah-mestaruuskilpailut 18.-19.2.2017 pikamatka
Tulostettu 22.02.17  klo 18.42.55 Sivu 1

    D                  (4,5 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 3 Haataja Riikka Pohjois-Pohjanmaa 18.14,6 0,0 120,0 12

    H                  (4,5 km)
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 8 Mäkelä Pauli Etelä-Pohjanmaa 14.55,7 0,0 210,0 21
2 7 Mäkinen Janne Pirkanmaa 17.25,6 +2.29,9 42+2.29,9 42

    H35                (4,5 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 11 Ryönänkoski Vesa-Matti Pohjois-Pohjanmaa 18.49,6 0,0 120,0 12

    H40                (4,5 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 14 Laurila Heikki Pohjois-Pohjanmaa 16.23,9 0,0 200,0 20

    H45                (4,5 km)
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 17 Tenhunen Joni Varsinais-Suomi 16.32,5 0,0 210,0 21
2 18 Saastamoinen Pasi Varsinais-Suomi 18.25,0 +1.52,5 32+1.52,5 32

    D50                (4,5 km)
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 21 Salokannel Satu Varsinais-Suomi 23.15,2 0,0 050,0 05

    H50                (4,5 km)
Lähti : 4      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 27 Jääskö Ari Lappi 17.45,5 0,0 210,0 21
2 24 Lampela Pekka Pohjois-Pohjanmaa 18.52,7 +1.07,2 02+1.07,2 02
3 25 Mattsson Fredrik Keski-Pohjanmaa 20.08,0 +2.22,5 20+2.22,5 20
4 26 Holmi Lauri Pohjois-Pohjanmaa 20.11,6 +2.26,1 23+2.26,1 23

    H55                (4,5 km)
Lähti : 6      Keskeytti : 0     Hylätty : 0

1 31 Härkönen Ahti Kainuu 17.14,5 0,0 120,0 12
2 32 Pietilä Jarmo Keski-Pohjanmaa 17.39,3 +24,8 20+24,8 20
3 30 Korhonen Timo Keski-Suomi 18.00,7 +46,2 30+46,2 30
4 35 Kangasmäki Esa Etelä-Pohjanmaa 18.04,6 +50,1 31+50,1 31
5 34 Henttonen Harri Päijät-Häme 18.06,6 +52,1 41+52,1 41
6 33 Sevón Raimo Pohjois-Pohjanmaa 19.39,1 +2.24,6 20+2.24,6 20

HUHTIKUU

90 vuotta
7.4. Vilja Toivo, Mäntsälä
22.4. Heinaro Aimo, Vantaa
26.4. Hanka Jorma, Nurmijärvi

85 vuotta
7.4. Korkiavuori Matias, Tuusula

80 vuotta
7.4. Pylkkö Seppo, Nurmijärvi

75 vuotta
6.4. Elomaa Pekka, Porvoo
16.4. Malmgren Sakari, Vihti
23.4. Eriksson Stig-Ole, Loviisa

70 vuotta
3.4. Ojamo Olli, Nurmijärvi
3.4. Pakalén Olli, Vihti
8.4. Arola Matti, Järvenpää
9.4. Sjöman Frej, Hanko
9.4. Sundbäck Henrik, Porvoo
11.4. Ryhänen Markku, Kirkko-
nummi
11.4. Penttilä Ossi, Tuusula
16.4. Keskipasma Raine, Pukkila
16.4. Palonen Kalervo, Nurmijärvi
25.4. Sinisalo Risto, Vihti
27.4. Matinkari Eero, Hämeen-
linna
28.4. Hyyryläinen Vesa, Lohja
30.4. Muttonen Heikki, Kerava

60 vuotta
7.4. Riihijärvi Toivo, Porvoo
11.4. Kivistö Harri, Järvenpää
13.4. Packalen Jukka, Järvenpää
25.4. Lindqvist Seppo, Lohja
28.4. Ruskelin Kari, Tuusula

50 vuotta
1.4. Rajala Tapio, Nurmijärvi
4.4. Asovaara Pasi, Mikkeli
7.4. Osara Jouni, Lohja
10.4. Pekkola Janne, Loviisa
11.4. Lönnberg Peter, Kirkko-
nummi
18.4. Hägglund Jari, Lohja

20.4. Wahlstedt Robert, Tammi-
saari
21.4. Dahlström Jan, Tammisaari
23.4. Kumin Markku, Porvoo
23.4. Vartiainen Jukka, Nurmijärvi
26.4. Häkkinen Mikko, Myrskylä

TOUKOKUU

95 vuotta
12.5. Tenhovirta Mauno, Nurmi-
järvi
14.5. Handolin Paavo, Nurmijärvi

80 vuotta
24.5. Kangasmaa Seppo, Lohja

75 vuotta
7.5. Rantala Pertti, Hyvinkää
7.5. Jaakkola Alpo, Porvoo
9.5. Stenström Staffan, Porvoo
17.5. Niemelä Timo, Tuusula
25.5. Hyttinen Jouko, Kerava
26.5. Ronkainen Tomi, Kirkko-
nummi

70 vuotta

1.5. Koivisto Touko, Mäntsälä
4.5. Hyytinen Seppo, Tuusula
4.5. Malkavaara Arto, Pukkila
8.5. Linqvist Henry, Järvenpää
12.5. Lehtinen Seija, Nurmijärvi
15.5. Väkeväinen Pertti, Nurmi-
järvi
19.5. Pokkinen Jouko, Hyvinkää
31.5. Lindberg Roger, Tammisaari

60 vuotta
3.5. Huttunen Pekka, Kirkko-
nummi
3.5. Kolehmainen Aki, Hausjärvi
6.5. Karhila Jussi, Raasepori
11.5. Hokkanen Kauko, Tuusula
11.5. Holm Kenneth, Raasepori
13.5. Jäntti Matti, Kerava
14.5. Repo Matti, Kirkkonummi
17.5. Kekkonen Juho, Tuusula
18.5. Kokkarinen Matti, Riihimäki

50 vuotta
1.5. Kaite Markus, Vihti
4.5. Nikkanen Hannu, Myrskylä
17.5. Pihlström Pami, Vihti
21.5. Grannas Rolf, Sipoo
22.5. Paulin Jari, Lohja
24.5. Rantanen Jyrki, Turku
24.5. Sokka Kai, Nurmijärvi
26.5. Joensuu Tuomo, Karkkila
29.5. Kaukonen Jari, Kerava

KESÄKUU

75 vuotta
4.6. Kiuru Raimo, Kerava
6.6. Vihanto Raimo, Karkkila
7.6. Widlund Rainer, Kerava

70 vuotta
2.6. Eerola Jarmo, Tampere
2.6. Laurila Timo, Kerava
8.6. Laaksonen Kimmo, Lohja
13.6. Stjernberg Bjarne, Porvoo
17.6. Naumanen Erkki, Porvoo
19.6. Virkki Jukka, Järvenpää
25.6. Mylläri Valto, Hyvinkää
28.6. Kärnä Pekka, Järvenpää
28.6. Karhu Seppo, Kirkkonummi

60 vuotta
7.6. Falin Jukka, Pornainen
14.6. Koponen Pirjo, Kirkko-
nummi
23.6. Nurminen Jukka, Nurmijärvi
24.6. Joutseno Antti, Tuusula

50 vuotta
7.6. Suominen Janne, Vihti
10.6. Jaakkola Kari, Nurmijärvi
11.6. Mäkirinta Aki, Kerava
14.6. Paul Stefan, Kirkkonummi
18.6. Sinkkonen Hannu, Riihimäki
22.6. Teiskonen Harri. Riihimäki
27.6. Rautava Ilkka, Nurmijärvi
28.6. Österman Thor, Helsinki

OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsen-
rekisterit.

MERKKIPÄIVIÄ
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Kuluva vuonna vietetään paitsi 
Suomen itsenäisyyden juhla-
vuotta myös Suomen Marsalkka 
Mannerheimin syntymän 150 
-vuotisjuhlaa.  Juhlavuosien kun-
niaksi Kirkkonummen reserviup-
seerit ja reserviläiset aloittivat 
vuoden kerhoillat tutustumalla 
Helsingin Kaivopuistossa sijait-
sevaan Mannerheim -museoon. 
Vuosina 1924-1951 vapaaherra 
Carl Gustaf Emil Manner-
heim asunto oli puuhuvilassa 
Kaivopuistossa. Hän ei omista-
nut taloa, vaan asui siinä hyvän 
ystävänsä Karl Fazerin vuokra-
laisena. Talossa oli aiemmin ol-
lut kuusi erillistä asuntoa, joissa 
asui Fazerin karamellitehtaan 
työntekijöitä. Mannerheim teetti 
talossa isoja muutostöitä, ennen 
kuin muutti sisään. 
 
Aikamatka 
itsenäisyytemme 
alkuvuosikymmenille 
Museo esittelee Marskin kotia 
sellaisena kuin se oli 1940-luvul-
la. Huoneiden väritys ja sisustus 
on säilytetty alkuperäisinä. Huo-
nekalut ovat pääasiassa Manner-
heimin itsensä, usein käytettyinä 
hankkimia. Mannerheimin su-
vun esi-isät katselevat huonei-
den seinillä olevilla tauluista 
museon vierailijoita. Lukuisat 
metsästystrofeet ja matkamuistot 
kertovat osaltaan talon isännän 
kiinnostuksista. Metsästys- ja 
sotilasaseitakin on nähtävillä. 
Monenlaiset Suomen valtion ja 
kansalaisten antamat lahjaesi-
neet ja kunnianosoitukset kerto-
vat arvostuksesta Mannerheimin 
tekemää elämäntyötä isänmaan 
hyväksi.  
Vapaaherra Gustav Mannerheim 
oli Suomen valtionhoitaja 1918-
1919 sekä vuosina 1944-1946 

tasavallan kuudes presidentti. 
Ennen Suomen itsenäistymistä 
hän toimi lähes kolmekymmen-
tä vuotta Venäjän keisarillisessa 
armeijassa. Mannerheim toimi 
puolustusvoimien ylipäällikkönä 
jokaisessa Suomen itsenäisyyden 
ajan neljässä sodassa. Täyttäes-
sään 75 vuotta 4.6.1942 hän sai 
Suomen marsalkan arvonimen. 
Mannerheim -museossa tammi-
kuussa avattu juhlanäyttely ker-

too Gustaf Mannerheimin elä-
mästä ja verkostoista 1867-1951. 
Kalliolinnantiellä sijaitseva 
museo on avoinna perjantaisin, 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 
11:00—16:00.  
 
TEKSTI & KUVAT:  
MARKUS LASSHEIKKI 
 

Vierailulla Marskin kotona 

Vierailijat voivat ihailla Marsalkan kotia 1940-luvun mukaisessa asussaan.  

 Mannerheimin vaakunassa on 
hänen itsensä valitsema tun-
nuslause, ”Candida pro causa 
ense candido”, eli ”Puhtain 
asein puhtaan asian puolesta”. 

Hannu Nieminen tähtää. 
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Suomalaisten antama koulutus Irakissa 
on parantanut koulutettavien joukko-
jen kykyä toimia kokonaisena yksik-
könä ja kehittänyt näin kykyä selviytyä 
taistelutilanteessa. Suomalaisten tarjo-
ama ensihoito alueella on puolestaan 
pelastanut merkittävän määrän ihmis-
henkiä.
Suomi on osallistunut Pohjois-Irakissa 
OIR -operaation (Operation Inherent 
Resolve) koulutustoimintaan elo-
kuusta 2015 ja neuvonantotoimintaan 
elokuusta 2016 alkaen. Kouluttajien 
ja neuvonantajien lisäksi suomalaisia 
palvelee esikunta- ja tukitehtävissä.
Suomalaiset osallistuvat peshmerga-
sotilaiden koulutukseen noin 50 hen-
kilön vahvuisena osastona Pohjois-Ira-
kissa Kurdien hallinnoimalla alueella. 
Koulutus on tapahtunut pääosin py-
syvissä koulutustukikohdissa, jonne 
joukot ovat tulleet koulutettaviksi 
pääsääntöisesti komppania kerrallaan. 
Mosulin valtausoperaation käynnistyt-
tyä ja joukkojen sitoutuessa taistelu-
toimintaan, liikkuva koulutustoiminta 
joukkojen ryhmitysalueilla on lisään-
tynyt. Peshmergojen oman koulutus-

kyvyn parantumista on tuettu lisäämäl-
lä kouluttajakoulutusta. Suomalainen 
koulutusosasto on toistaiseksi koulut-
tanut noin 1500 peshmerga-sotilasta.
Annetulla taisteluteknisellä koulu-
tuksella on kyetty vähentämään kou-
lutettujen taistelunaikaisia tappioita, 
lääkintäkoulutus on pienentänyt tais-
teluissa haavoittuneiden kuolleisuutta 
ja etenkin improvisoituihin räjähteisiin 
(IED) liittyvä koulutus on vähentänyt 
tappioita koulutettavien keskuudessa. 
Lisäksi pimeätaistelukoulutuksella 
on pystytty vaikuttamaan joukon pi-
meätoimintakykyyn puutteellisesta 
varustuksesta huolimatta. Vuoden 
2017 alusta alkaen on lisäksi annettu 
sisäisen turvallisuuden parantamiseen 
liittyvää koulutusta. Koulutus pitää si-
sällään muun muassa rakennusten, ajo-
neuvojen ja henkilöiden tarkastukseen, 
partiointiin sekä alueen turvallisuuden 
ylläpitoon liittyvää koulutusta.
Irakin turvallisuusviranomaisten tuke-
miseen osallistutaan noin 50 henkilön 
kokoisella neuvonanto-osastolla. Toi-
minnan tavoitteena on Irakin turvalli-
suusjoukkojen operatiivisen toiminnan 

tukeminen, joka sisältää muun muassa 
neuvonantoa, tilannekuvan vaihtoa ja 
lääkinnällistä tukea. Toiminta tapahtuu 
pääosin turvallisuusjoukkojen ryhmi-
tysalueilla ja myös rintamalinjan lähei-
syydessä. Tilanne rintamalinjalla on 
melko vakaa, mutta ISIS:n häirintäis-
kut linjan eri osiin ovat lähes päivittäi-
siä. Suomalaiset joukot ovat joutuneet 
rintamalinjan tuntumassa tehtäviensä 
aikana ISIS:n tulenkäytön kohteeksi 
neljä kertaa lokakuun 2016 helmikuun 
2017 välisenä aikana siten, että tuleen 
on jouduttu vastaamaan hätävarjelupe-
rusteisesti. Tilanteista ei ole aiheutunut 
tappioita omalle henkilöstölle tai mate-
riaalille, eikä tuettavalle joukolle.
OIR -operaation päätavoite on tällä 
hetkellä tukea Irakin turvallisuusviran-
omaisia Mosulin takaisinvaltaukses-
sa. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 
2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin 
tammikuun 2017 lopussa noin 100 
päivää kestäneiden taisteluiden jäl-
keen. Suomalainen neuvoanto-osasto 
on keskittynyt peshmergojen puolus-
tuksen tukemiseen rintamalinjan lähei-
syydessä.

 

Tom 
Östlund 
Ehdolla 
Hyvinkään 
kaupungin-
valtuustoon
 
Hyvinkään ko-

Elinvoimainen Hyvinkää - 
Perinteitä kunnioittaen

123

Oman M05 maastopuvun käyttö
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Kansainvälisestikin 
katsottuna Tuusu-
lassa sijaitsevan Il-

matorjuntamuseon 
esineistö on laaja ja 
ainutlaatuinen koko-
naisuus. 
Suomen itsenäistymisen jälkeen 
sekä sodanaikana ilmatorjunta-
aseistusta hankittiin sieltä missä 
sitä oli myynnissä ja saatavil-
la. Kylmän sodan aikana aseita 
hankittiin idästä ja lännestä. Il-
matorjunnan kannalta aseiden 
ja niiden tarvikkeiden kirjavuus 
on ollut koulutuksen ja ylläpidon 
kannalta työläs, mutta museon 
kannalta monipuolisuus on etu. 

Tuusulan kunta varmistaa Ilma-
torjuntamuseon tulevaisuuden 
Tuusulan kunta on tehnyt pää-
töksen hankkia Senaattikiin-
teistöltä kunnan omistukseen 
museoalueen rakennuksineen. 
Tämä mahdollistaa alueen mu-
seoiden kehittämiseen, joita 
ovat Klaavolan kotiseutumuseo 
ja It-museon alue. Kehittämisen 
tavoitteena on yhdistää Ilmator-
juntamuseon ja Klaavolan koti-
seutumuseon alueet yhtenäiseksi 
museokampusalueeksi siten, että 
alue olisi valmiina ennen Tuusu-
lan asuntomessujen avaamista 
vuonna 2020. 
 
Tämän monipuolisen aseva-
likoiman vetonaulaksi saatiin 
tammi-helmikuun vaihteessa 

Buk-ilmatorjuntajärjestelmän 
ohjusvaunu. Suomi on tiettä-
västi ensimmäinen maa, joka 
on museoinut tämän tehokkaan 
ohjusjärjestelmän. Muualla Buk 
on vielä käytössä perusversiona 
tai modernisoituna. Museoon 
on odotettavissa kevään aikana 
järjestelmän muutkin yksiköt: 
johtokeskusvaunu, tutkavaunu ja 
latausvaunu. 
 
Buk-historiaa 
Helmikuun alun esitelmätilai-
suudessa eversti (evp) Ahti Lap-
pi kertoi Buk-järjestelmän han-
kinnasta ja historiasta. Käytössä 
ollut neuvostoliittolainen Ilma-
torjuntaohjus 79 -järjestelmä oli 
vanhentumassa vuonna 2000, jo-
ten 1990-luvun alussa aloitettiin 
esiselvitys aluetorjuntaohjusten 
uusimisesta. Suomessakin käy-
tössä ollutta S-125M1-kaluston 
(eli Ilmatorjuntaohjus 79) päivit-
tämistä ei toimittajan mukaan ol-
lut suunnittelulla. Potentiaalisia 
vaihtoehtoja tutkittiin lännestä ja 
idästä. Ohjusjärjestelmiä oli kyl-

lä saatavilla, kuten S-300PMU1, 
Buk-M1 ja NASAMS. Kaksi 
ensimmäistä mainittua olivat 
itänaapurista. Hankintoihin sil-
loin rahaa ei ollut. NASAMS 
hankittiin myöhemmin (ITO12).  
 
Museoon saatu Buk-ohjusvaunu. 
Myöhemmin on museoon tu-
lossa järjestelmän muut vaunut. 
Suomi on tiettävästi ensimmäi-
nen maa, joka museoi Buk-jär-
jestelmän. 
 
Venäjä halusi maksaa Neuvos-
toliiton aikaiset velat asetoimi-
tuksilla 1990-luvun puolivälin 
aikoihin, joten ohjusvalinta 
suuntautui venäläisiin ohjuksiin. 
Venäjä tarjosi S-300PMU1-oh-
juskalustoa, mutta suomalaiset 
halusivat paremmin olosuhtei-
siimme sopivan Buk-M1-jär-
jestelmän. Tämän hyviä omi-
naisuuksia ovat mm. hyvä 
liikkuvuus ja taistelunkestävyys, 
ohjusten suuri määrä ja ballis-
tisten maalien torjuntakyky. 
Suomeen hankittiin kolmen pat-
terin kalusto. Suomalaisia kou-
lutettiin Venäjällä vuoden 1996 
loppupuolella. Koulutusosasto 
suoritti ensimmäisen ammunnan 
Kazakstanissa 28.8.1997. En-
simmäinen ammunta Suomessa 
tapahtui Lohtajalla huhtikuussa 
vuonna 2000. 
 

Suomessa järjestelmä poistettiin 
käytöstä 30.6.2016. Pääosa jär-
jestelmän vaunuista romutetaan, 
muutamia yksiköitä museoi-
daan. 
  
 
Käyttäjien kertomaa 
Esitelmätilaisuudessa eversti 
(evp) Pertti Viik esitteli järjes-
telmän kaluston ja toiminnan. 
ItOhj 96 (Buk-M1) yksikkö oli 
liikkuva ja itsenäiseen toimin-
taan kykenevä. Järjestelmässä 
oli kullakin ohjusvaunulla oma 
latausvaununsa ja ohjusvau-
nu kykeni ampumaan ohjuksia 
valintansa mukaan jommal-
takummalta tai molemmilta. 
Suomessa ohjuspatteriin kuului 
kolme ohjusvaunu/latausvaunu-
paria. Näiden taistelutekniikkaa 
ja tulenkäyttöä johdettiin patte-
rin johtokeskusvaunusta, joka 
muodosti ilmatilannekuvan 3D-
maalinosoitustutkan tuottamista 
maalitiedoista. Kaikki mainitut 
välineet olivat telaalustalla. Hy-
vän liikkuvuuden antoi alustan 
lisäksi kommunikointi radiolink-
kien kautta. 
 

Eversti (evp) Rauli Korpela 
kertoi ohjuksen rakenteesta ja 
esitteli ammunnan kulun. Oh-
juksessa on ruutirakettimoottori, 
jossa ajoaineen muotoilulla saa-
daan kaksivaiheinen toiminta. 
Ohjuksessa on alkuvaiheessa 
inertiaohjaus kohti laskettua en-
nakkopistettä. Lennon loppuvai-
heessa ohjus vastaanottaa ohjus-
vaunun lähettämän ja maalista 
heijastuvan tutkasignaalin ja oh-
jautuu sen mukaan. Ohjuksessa 
on tutkatoiminen lähisytytin ja 
sen lisäksi iskusytytin. 
 
Esitelmätilaisuus uusittiin ylei-
sön pyynnöstä helmikuun lopul-
la. 
It-museon alueella on kaksi 
näyttelyhallia, historiallinen so-
tilasvirkatalo (Kapteenin puus-
telli), palvelurakennus sekä 
ulkonäyttelyalue. Sotilasvirka-

talo on parhaillaan remontissa, 
kunnostuksen odotetaan olevan 
valmis kesällä. 
 
Tuusula-hallissa on esillä ilma-
torjunnan kehitys alkuvaiheista 
nykypäivään. Helsinki-hallissa 
on jatkosodan ilmatorjuntaan ja 
Helsingin torjuntavoittoon liit-
tyvä näyttely. Ulkoalueelle on 
sijoitettu ohjus-, tutka- ja tykki-
kalustoa. 
 
Museota käytetään varsinaisen 
museotoiminnan lisäksi myös 
erilaisten tapahtumien, kuten 
esitelmien, näyttelyiden ja ko-
kousten pitopaikkana. Myös pai-
kallinen mieskuoro käyttää tilaa 
harjoituspaikkana. 
 
Tämän vuoden aikana, Suomi 
100 -vuotta teemaan liittyen, on 
museolla runsaasti eri tapahtu-

mia, esitelmiäkin liki kuukau-
sittain. Päivittyvä tapahtumaka-
lenteri löytyy osoitteesta: www.
ilmatorjuntamuseo.fi 
 
 

HEIKKI MARTTILA 
 

 

Monipuolisen Hyrylän Ilmatorjuntamuseon 
tulevaisuus on varmistettu 

Tuusulan Mieslaulajien harjoittelupaikka on IT-museo, jossa harjoi-
tukset ovat maanantaisin. Laulunjohtajana oli Taina Piira. Museon 
akustiikka soveltuu hyvin kuorolaululle. 

Ilmatorjuntamuseon uusimmat rakennukset, vasemmalla on Helsinki-hallin pääty, koivujen takana Tuusula-halli ja oikealla palvelurakennus. 

Buk-ohjusjärjestelmän kehitys on lähtenyt liikkeelle Neuvostoliitossa 
jo 1960-luvun alussa, jolloin käynnistettiin Binomkehitysprojekti. Pro-
jektissa oli kolme osaa, eli kauko- ja korkeatorjunta, keskitorjunta sekä 
matalatorjunta. Keskitorjunnassa kehitettiin Kub-M4 (Buk-1), josta ke-
hitettiin myöhemmin Buk-M1. 
 


