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Suomi täyttää kuluvana vuotena sata vuotta, kuten varmasti kaikki jo tiedämmekin. Tämän kunni-
oitettavan juhlavuoden juhlistamiseksi on jo pidetty, pidetään tai suunnitellaan pidettäväksi lukui-
sia teemaan liittyviä tapahtumia. Uskon ja toivonkin, että monet reserviläisyhdistykset kunnioit-
tavat satavuotiaan Suomen taivalta jollakin erityislaatuisella tapahtumalla kuluvan vuoden aikana. 

NUKU RAUHASSA on valtakunnallinen vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä 
sekä kokonaisturvallisuutta esittelevä Suomi 100 vuotta  -juhlahanke. Hankkeen pääjärjestäjänä 
ovat Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jäsenjärjestöineen ja tämä tuo yhteen kaikki kokonais-
turvallisuuden toimijat, kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset. Toisin sanoen hankkeessa 
ovat mukana monen muun toimijan lisäksi myös reserviläisjärjestöt.

Kun ensimmäisen kerran kuulin hankkeen nimen, niin jotenkin mielsin, että nukkumalla-
ko juhlavuotta vietetäänkin. Leikki leikkinä, nimellä tietysti tarkoitetaan aivan jotakin muuta, eli 
kun turvallisuutemme on kokonaisvaltaisesti taattu, voimme nukkua yömmekin rauhassa.

Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta, aktivoida kansa-
laisia vapaaehtoisen maanpuolustustyön piiriin ja teemassa ovat mukana myös veteraanien pe-
rinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hanke koostuu mm. viestintäkampanjasta 
sekä eri puolilla Suomea järjestettävistä tapahtumista. Hanke huipentuu Helsingissä elokuussa 
pidettävään päätapahtumaan kansalaistorilla. Lähimpänä Satakuntaa taitanee olla Turussa 19.–
20.5.2017 järjestettävä kokonaisturvallisuustapahtuma, jossa yhteydessä toteutetaan myös maan-
puolustuksellinen kävelytapahtuma Kesäyön marssi.

Sitten hieman lähemmäksi tänne ruohonjuuritasoa. Yhdistysten toimintakertomukset on jo 
jokin aika sitten pitänyt palauttaa netin välityksellä mm. liittotason käsittelyyn. Kun tapahtumat 
kirjataan mahdollisimman tarkasti sekä luku- että osanottajamääriltään koko valtakunnan alu-
eelta, on tällä tärkeä merkitys RUL:n kokonaisvaltaista toimintaa ajatellen. Muun muassa näihin 
tietoihin nojautuen Opetusministeriö myöntää vuosittaisen RUL:lle tulevan valtionavustuksen. 
RUL pitää toimintakertomusten palauttamista jopa niin tärkeänä, että se myöntää ylimääräisen 
rahasumman palkkiona niille piireille, jotka ovat täydellisesti kaikkien yhdistysten osalta toimin-
takertomukset palauttaneet. Satakunnan Reserviupseeripiiri kuittasi palkkion vuonna 2016, josta 
kiitokset jäsenyhdistyksille.

Vuoden 2017 prosenttiammunnasta alkoi tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy vuo-
den viimeisenä päivänä. RUL:n tavoitteena on, että jokainen upseeri suorittaisi vuoden aikana vä-
hintään yhden kymmenen laukausta käsittävän ampumasuorituksen, jossa käytetään RESUL:n, 
RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Tulokset ilmoitetaan tässäkin 
asiassa vuosikertomuksen yhteydessä ja RUL palkitsee aktiivisimat yhdistykset.

Piirimme puheenjohtaja Tapio Hellman sanoutui kesken toimikauden irti vuoden vaihteen 
tienoilla puheenjohtajan tehtävästään. Puheenjohtajuutta on toistaiseksi hoidettu varapuheenjoh-
tajien voimin. Uusi puheenjohtaja valitaan kevätkokouksessa 29.3.2017 Nakkilassa.

ARTO AHOKAS
Satakunnan reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja
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Karhu-lehden ydinmateriaalia on ol-
lut aktiivisten satakuntalaisten re-
serviläistoimijoiden esittely – eikä 
esiteltävistä ole onneksi ollut pulaa. 
Tällä kertaa etsimme toimijaa tule-
van Rauman jotoksen kulisseista ja 
nopeasti esiin nousi Pasi Suominen.

Rauman Reserviupseerikerhon jäseneksi 
Pasi Suominen liittyi 1990.

Aktiivinen osallistuja 
– Isänmaallisuuden tunteen olen perinnyt 
lapsuudenkodistani. Isäni ja isoisäni olivat 
puolustamassa Suomea talvi- ja jatkosodas-
sa. Suomen sotilaallinen puolustaminen ja 
itsenäisyyden säilyttäminen ovat aina kiin-
nostaneet ja olen halunnut olla mukana 
kantamassa vastuuta maanpuolustustyössä, 
kertoo Pasi Suominen.

Aktiivisesti kerhonsa toiminnasssa hän 
on ollut ainakin viimeiset 10 vuotta. Tu-
tuksi ovat tulleet hallituksessa työskentely 
ja viimeiset neljä vuotta Suominen ollut yh-
distyksen puheenjohtajana. 

– Toimintaamme olennaisesti ovat kuu-
luneet tilaisuuksien järjestäminen sankari-
haudoilla Rauman vanhalla hautausmaalla 
talvisodan päättymisen muistopäivänä, kaa-
tuneitten muistopäivänä ja itsenäisyyspäi-
vänä. Teemme yhteistyötä muiden reservi-
läisjärjestöjen kanssa. 

Kerhoiltojen järjestäminen on myös 

kuulunut yhdistyksemme vuosittaiseen oh-
jelmaan sekä  ammunta ilmakivääriradalla 
ja Kuivassuon ampumaradalla.

Satakunnan reserviupseeripiirin toimin-
taan Pasi Suominen on osallistunut muuta-
man vuoden ajan Rauman Reserviupseeri-
kerhon edustajana.

Kiinteä suhde 
maanpuolustukseen
– Vapaaehtoiseen maanpuolustyöhön olen 
osallistunut viimeksi Lyyli- ja Tyyne -harjoi-
tuksissa sekä tänä keväänä olen ollut muka-
na Riitta-harjoituksessa. Pihlus 2014 -öljyn-
torjuntaharjoituksessa olin myös mukana ja 
kuulijana olen ollut muutamilla luennoil-
la vuosien aikana. Kotu-yksikköön en ole 
kuulunut. Minulla on ollut koko reservis-
säoloaikana sodanajan sijoitus, minkä joh-
dosta kertausharjoituksia on ollut kohtuul-
lisesti ja tunne maanpuolustukseen liittyviin 
asioihin on pysynyt kiinteänä, Pasi Suomi-
nen toteaa.

Avaimena nuorten paremmaksi sito-
miseksi maanpuolutuksen voisi olla hänen 
mielestään lisärahoitus maanpuolustusbud-

jettiin.
–  Se pitäisi suunnata kertausharjoituk-

sien pitämiseen. Mielestäni sitä kautta saa-
taisiin lisää nuoria mukaan maanpuolus-
tukseen ja myös MPK: n toimintaan mu-
kaan.

Jotos on 
suuri ponnistus
Syksyllä 2015 Suomen Reserviläisurheilu-
liitto oli ehdottanut valtakunnallisen syysjo-
toksen paikaksi Satakuntaa.

– Tiettyjen vaiheiden jälkeen  marras-
kuussa 2015 Jyrki Aikko, Ravo Sarmet ja 
minä kokoonnuimme Jyrkin ”Bunkkeriin” 
ja päätimme lähteä järjestämään Jotosta-
pahtumaa Raumalle, Pasi Suominen muis-
telee.

Asiasta oli ensimmäinen suunnittelu-
palaveri joulukuussa 2015. Pasi Suomisen 
tehtäväksi valikoitui huoltotoimista vastaa-
minen. 

– Suunnittelupalavereita on nykyisel-
lään kerran kuukaudessa. Aiheina ovat ol-
leet mm. jotoksen reitit maastossa, rastivas-
taavien koulutus, tukeutumisasiat, kilpailu-

keskuksen varaaminen, kilpailuun ilmoit-
tautuminen, ohjelmalehden valmistus, tur-
vallisuusasiat, varainhankinta, tapahtuman 
yleiset talousasiat jne. Tässä vaiheessa suun-
nittelu ja niissä eteneminen ovat tärkeässä 
asemassa. Syksyyn painottuvat fyysiseen te-
kemiseen liittyvät talkoot.

Suominen kertoo, että Rauman reser-
viupseereista on ollut suunnitteluvaihees-
sa mukana noin kymmenen jäsentä. Hänen 
mielestään värväys on ollut melko helppoa 
– henkilökohtainen yhteydenotto paras ta-
pa saada jotos-toimijoita mukaan.

Uusina harrastuksina Mieslaulajat 
ja Korsuköör
– Vanhempani perustivat Raumalle päivit-
täistavarakaupan 1956. Työurani alkoi van-
hempieni jalanjälkiä seuraten ja toimin eri-
laisissa päivittäistavarakaupan tehtävissän  
noin 30 vuotta.  Kaupan alan rakennemuu-
toksen myötä lopetin lähimyymälämme 
2007. Nyt olen työskennellyt 10-vuotta Li-
ha-Rauma Oy.n palveluksessa Rauman Pris-
massa ja se on mahdollistanut myös toimi-
maan aktiivisemmin maanpuolustukseen 
liittyvissä asioissa,  tiivistää Pasi Suominen 
pitkän työuransa. 

Lions-toiminnassa hän on ollut noin 30 
vuotta ja uusina harrastuksina ovat tulleet 
mukaan Rauman Mieslaulajat ja Patria Kil-
lan KORSUKÖÖR.

JUHANI LUKKA

Suomen sotilaallinen puolustaminen 

ja itsenäisyyden säilyttäminen ovat aina 

kiinnostaneet ja olen halunnut 

olla mukana kantamassa vastuuta.

Pasi Suominen on monessa mukana, koska

”VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU”

Pasi Suominen osallistui Riitta -harjoituskokonaisuuteen liittyvään valmistavaan 
harjoitukseen Säkylässä helmikuun alkupuolella. Silloin hän viivähti hetken paljon 
muistoja herättävän oven edessä – Hän oli alokkaana Porin Prikaatissa 2. JK:ssa ke-
sällä 1978.
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Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskulla Tar-
vosaarenpuiston vapaudenpatsaalle. Kult-
tuuritalo Posellissa oli juhlatunnelmaan 
virittäytynyt lähes täysi sali kuulijoita. Vak-
ka-Suomen Suojeluskuntien perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja Mika Wessman kos-
ketteli avauspuheessaan tammisunnuntain 
vieton historiaa, aikoja jolloin suojeluskun-
nat alkoivat riisua aseista maassamme ol-
leita venäläisiä sotilaita. Hän myös kertasi 
vapaussotaan ja suojeluskuntiin liittyvän pe-
rinnetyön vaiheita 1930-luvulta tähän päi-
vään saakka.

On menossa Suomen ja Rauman juh-
lavuosi. Tavanomaista juhlavampaan tilai-
suuteen olikin saatu puhujaksi eduskun-
nan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Ilkka Kanerva. Hyvin laa-
jassa ja selkeässä puheessaan hän käsitteli 
Suomen selviytymistarinaa eri karikkojen 
kautta Ruotsin vallan ajoista tähän päivään. 
Hän myös korosti historian tuntemisen tär-
keyttä ja perinnetyötä, kuten tämän Tam-
misunnuntain kaltaisten tilaisuuksien mer-
kitystä Suomen henkiselle identiteetille.

Juhlassa puheiden lisäksi esiintyivät Ve-
teraanikuoro Isku sekä Rauman musiikki-
opiston oppilaat ja opettajat. Juhlassa pal-
kittiin myös ansioituneita yhdistyksen jäse-
niä. Kahvitarjoilun oli järjestänyt Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen Selkämeren pai-
kallisosaston sotilaskotisisaret.

PERTTI PELTONEN

Perinteistä Tammisunnuntain juhlaa 
vietettiin Raumalla 29.1.

Palkitut vasemmalta Hannu Sarajuuri, Mauri Kontu, Sirkka Kontu, Juha Pökkönen 
ja Antero Elomäki.

Nuku rauhassa-hanke on käynnisty-
nyt nettisivujen avaamisella osoittees-
sa www.nukurauhassa.fi. Sivustolle on 
koottu monipuolisesti tietoa maanpuo-
lustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta.

Vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvalli-
suustyötä sekä kokonaisturvalli-
suutta esittelevä Nuku rauhassa 
-kampanja on käynnistynyt net-
tisivujen avaamisella. Nettisivut 
on suunniteltu informatiivisik-
si ja osallistaviksi. – Mielestä yksi 
hienoimmista osioista nettisivuil-
la on kurssihakuvalikko. Siihen 
on koottu kaikki vapaaehtoiset 
maanpuolustus- ja pelastusalan 
kurssit. Ensimmäistä kertaa tur-
vallisuusalan kurssit löytyvät sa-
masta paikasta, hankekoordinaat-
tori Kaisa-Maria Tölli kehuu.

Hakuvalikon kysymyksiin 
vastaamalla saa listan itseään 
kiinnostavista kursseista. Valik-
koa on tarkoitus kehittää jatkos-
sa ja sisällyttää siihen laajemmin muitakin 
turvallisuusalan kursseja. Lisäksi nettisivuil-
ta löytyy mm. perustietoa kokonaisturvalli-
suudesta, juhlavuoden tapahtumakalenteri, 
turvallisuustoimijoiden esittelyjä sekä tun-
nettujen suomalaisvaikuttajien näkökulmia 
turvallisuuteen. Kampanjan korkeimpa-
na arvolähettiläänä toimii Tasavallan presi-

NUKU RAUHASSA – Kokonaisturvallisuuden 
Suomi 100 -juhlahanke käynnistynyt

dentti Sauli Niinistö.
– Nettisivujen tarkoituksena on tehdä 

vapaaehtoista maanpuolustusta ja koko-
naisturvallisuutta helpommin ymmärrettä-
väksi. Toivomme, että kampanja myös mo-
tivoi kansalaisia ja erityisesi nuoria osallis-
tumaan turvallisuustyöhön, Tölli sanoo.

Ole aktiivinen ja nuku rauhassa Koko-
naisturvallisuus on ajankohtaisempaa kuin 

koskaan. Tähän heräsi Maanpuolustuk-
sen Tuki ry:n hallitus, kun pohdittiin, mi-
ten vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt 
voisivat yhdessä juhlistaa Suomi 100 -juh-
lavuotta. – Vapaaehtoisissa maanpuolus-
tusjärjestöissä haluttiin vahvistaa yhteis-
työtä paitsi järjestöjen välillä myös laajem-
min muiden turvallisuustoimijoiden kans-

sa. Lisäksi hanke nähtiin mahdollisuutena 
välittää veteraanien perintöä nuorille, Töl-
li kertaa lähtötilannetta. Hankkeen slogan 
on Nuku rauhassa, jotta jokainen suoma-
lainen voisi nukkua rauhassa. Mitä se tar-
koittaa?

– Sloganin takana on ajatus, että va-
paaehtoinen maanpuolustus ja kokonais-
turvallisuus takaavat sen, että jokainen 

voi nukkua rauhassa. Tarkoi-
tuksena on herätellä kansalai-
sia maanpuolustusvelvollisuu-
teen, joka lain mukaan kos-
kee jokaista suomalaista suku-
puolesta riippumatta. Samalla 
tuodaan esiin, ettei maanpuo-
lustus ole pelkästään sotilaal-
lista, vaan kattaa myös kai-
ken kriisi-, valmius- ja varau-
tumistoiminnan. Nettisivuilla 
tuomme esiin järjestöjen mo-
nipuolista koulutussisältöä ja 
tarjoamme erilaisia osallistu-
mismahdollisuuksia turvalli-
suustyöhön, Tölli kertoo.

Nuku rauhassa-hanke 
koostuu viestintäkampanjan 

ohella 10 kokonaisturvallisuustapahtumas-
ta ja neljästä asiantuntijaseminaarista, jot-
ka järjestetään eri puolilla Suomea. Hanke 
huipentuu Helsingin Kansalaistorilla järjes-
tettävään päätapahtumaan elokuussa 2017. 
Tilaisuuksien  yleisötavoite  on    300 000 
ja laadukkaalla viestintäkampanjalla tavoi-
tellaan kahta miljoonaa suomalaista.
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Tavanomaista juhlavampaan tilaisuuteen olikin saatu puhujaksi eduskunnan puo-
lustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva. Hyvin laajassa ja 
selkeässä puheessaan hän käsitteli Suomen selviytymistarinaa.
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Suomi toimii vuosina 2016-2018 kansain-
välisen CISOR (Interallied Confederati-
on of Reserve Non-commissioned Offi-
cers) puheenjohtajamaana. CISOR yhdistää 
kansainvälisiä reservinaliupseerien järjestö-
jä, ja sen toiminnassa on mukana 14 maa-
ta. CISOR:in puheenjohtajana on Reser-
viläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola, 
joka on jo useita vuosia edustanut Suomea 
CISOR:in kokouksissa. CISOR:in toimin-
ta koostuu hallituksen kokouksista, turval-
lisuuspoliittisista kongresseista ja sotilasmo-
niotteluista.

Isäntänä Jääkäriprikaati
CISOR:in edustajat kokoontuivat Sodan-
kylän jääkäriprikaatiin 9.–12.2.tutustu-
maan arktisen sodankäynnin koulutukseen, 
suomalaiseen sotilasvalaan, sekä suunnitte-
lemaan järjestön toimintaa.

Yli 20 edustajaa kahdeksasta maasta saa-
pui Rovaniemen kentälle torstaina-iltana. 
Ensimmäiseksi tutustuttiin Lapin reservi-
läispiirien Toramon ampumarataan ja ma-
jaan. Alueella on useita rakennuksia, sekä 
mahtavat tilat vaikka erilaisten juhlien ja 
kokousten järjestämiseksi. Illan pimettyä 
odotettiin revontulia, mutta tällä kertaa ne 
jäivät näkemättä. Illallisen jälkeen siirryt-
tiin Jääkäriprikaatin bussikuljetuksella So-
dankylään ja majoituttiin kasarmiin.

Perjantain ohjelma alkoi herätyksellä 
klo 6. Aamiaisen jälkeen varusmiehet suo-
rittivat lipunnoston. Sen jälkeen siirryim-
me auditorioon, missä prikaatin komenta-
ja eversti Lehtisalo toivotti kokousosallistu-
jat tervetulleeksi Sodankylään. Eversti ker-
toi prikaatin toiminnasta, varusmiehistä 
ja koulutuksesta. Jääkäriprikaatiin kuuluu 
kaksi joukkoyksikköä. Lapin jääkäripatal-
joona toimii Sodankylässä ja Rovaniemen 

ilmatorjuntapatteristo Rovaniemellä. Yh-
teensä jääkäriprikaatissa  koulutetaan vuo-
sittain noin 2200 varusmiestä ja vapaaeh-
toista naista. Eversti toi esille sen, että pri-
kaatilla on loistavat koulutusalueet mm. 
Länsi-Euroopan suurin ampuma-alue Ro-
vajärvellä.

Jääkäriprikaatin visio on olla vuonna 
2020 sekä valtakunnallisesti että kansainvä-
lisesti tunnettu ja arvostettu arktisen koulu-
tuksen osaamiskeskus. Jääkäriprikaati kou-
luttaa jo nyt varusmiehiä sekä kantahenki-
lökuntaan kuuluvia toimimaan vaativissa 
arktisissa olosuhteissa. Kursseille on osallis-

tunut myös muiden maiden sotilaita. CI-
SOR-tapahtuman osallistujat saivat hyvän 
käsityksen arktisista olosuhteista, koska So-
dankylässä oli pakkasta parikymmentä as-
tetta.

Tutustuminen nykyaikaiseen 
talvisodankäyntiin
Maavoimien verkkosivuilla kerrotaan (maa-
voimat.fi), että ”talvisodankäynnin perus-
kurssilla keskitytään yksilön, taistelijaparin 
ja ryhmän toimintaan. Noin viikon mittai-
sessa koulutusvaiheessa koulutetaan oikean-
lainen pukeutuminen eri talviolosuhteis-

sa, nesteen ja ravinnon hankkiminen sekä 
tulenteon perusteet tilapäisvälinein talvel-
la, kylmävammoilta suojautuminen ja toi-
mintakyvyn säilyttäminen, harjaannutaan 
ase- ja ampumakoulutuksen saloihin talvi-
olosuhteissa sekä harjoitellaan hiihtämistä ja 
telakuorma-auton käyttöä.”

Soveltavassa vaiheessa toteutetaan tais-
telutehtäviä, ja mukana on myös aktiivis-
ta vastaosastotoimintaa. Lisäksi Jääkäripri-
kaatissa järjestetään SERE-selviytymiskou-
lutusta. SERE-lyhenne tulee sanoista Sur-
vive (selviytyminen), Evade (väistäminen), 
Resistance (toiminta kiinniotettuna) ja Ex-
traction (nouto).

Pääsimme tutustumaan koulutukseen 
myös käytännössä. Siirryimme tela-ajoneu-
voilla varuskunnan läheiseen maastoon, 
missä seurasimme varusmiesryhmän taiste-
lunäytöstä. Tela-ajoneuvo koostuu kahdes-
ta toisiinsa kytketystä ohjaamosta ja kuor-
matilasta, ja se kykenee kuljettamaan 2000 
kg:n lastin tai 16 taistelijaa varusteineen. 
Meteli ajoneuvon sisällä on melkoinen, jo-
ten kuulosuojaimien käyttö on paikallaan.

Taistelunäytöksen skenaariona oli se, et-
tä tela-ajoneuvon hinauksessa oleva ryhmä 
joutui väijytykseen, jalkautui, eteni suksilla 
kohti vihollisen pesäkettä ja lopulta tuho-

si sen. Varusmiehet olivat tammikuun saa-
pumiserää, eli toimintaa oli harjoiteltu vas-
ta joitakin viikkoja. Saimme kuitenkin hy-
vän käsityksen siitä, miten ryhmä tällaises-
sa tilanteessa toimii. Noin puolet ryhmässä 
mukana olevista varusmiehistä oli hiihtä-
nyt viimeisten vuosien aikana ennen varus-
miespalveluksen alkua. Hiihtokoulutukses-
sa joudutaan siis lähtemään alkeista nyky-
varusmiesten kanssa.

Sen jälkeen siirryttiin tekniikkaradalle, 
joka on rakennettu perinteisistä sotilaiden 
tekniikkarataelementeistä, mutta se käy-
dään läpi suksilla. Tarkoituksena on oppia 
liikkumaan suksilla mahdollisimman nope-
asti ylittäen ja alittaen erilaisia esteitä. Em-
me päässeet kokeilemaan tekniikkarataa it-
se, mutta kouluttajat kertoivat, että kilpai-
leminen radalla on varusmiesten mielestä 
motivoivaa.

Iltapäivällä oli vuorossa CISOR:in toi-
mikuntien työkokouksia. Illaksi MPK:n 
toimijat olivat järjestäneet osallistujille ko-
taillan ja saunomista. Kodalla osllistu-
jat pääsivät näkemään elävän poron, saivat 
maistaa kuivattua poron lihaa, ja osallistui-
vat lapin kasteeseen. Mieleenpainuvan illan 
kruunasi sauna, sekä vilvoittelut lumihan-
gessa.

Lauantaina ohjelmassa oli osallistumi-
nen Jääkäriprikaatin alokkaiden valatilai-
suuteen. Aamu alkoi tutustumisella Jääkä-
riprikaatin museoon, jossa meille esiteltiin 
prikaatin historiaa. Sotilaskodin tarjoami-
en kahvien ja munkkien jälkeen siirryttiin 
ulos tutustumaan kalustonäyttelyyn. Esillä 
oli mm. Leopard 2A4 -panssarivaunu, se-
kä jalkaväen käyttämiä panssarintuhoamis-
ohjuksia.

Vala ja ohimarssi suoritettiin perinteisin 
menoin. Tilaisuuden kautta kansainvälisil-
le CISOR-vieraille välittyikin vahva tunne 
siitä, että suomalaiset jääkärit ovat erittäin 
sitoutuneita puolustamaan omaa isänmaa-
taan.

Lauantain kokouksissa CISOR:in työ-
ryhmät keskustelivat mm. kesällä Kouvo-
lassa Karjalan Prikaatissa 26.6.-2.7 järjes-
tettävästä sotilasmoniottelusta. CISOR:ista 
ja Suomen puheenjohtajuuskaudesta löytyy 
lisää informaatiota osoitteesta cisor.info ja 
reserviläisliiton verkkosivuilta.

Sodankylän CISOR-tapahtuma edisti 
reserviläisliiton kansainvälisen toiminnan 
kulmakiviä. Tapahtumien kautta voidaan 
hyödyntää muiden maiden maanpuolus-
tusjärjestöjen kokemuksia RES:n toimin-
nassa. Tapahtumien järjestäminen välittää 
myös kuvaa RES:stä avoimena ja aktiivise-
na maanpuolustusjärjestönä. Lisäksi tapah-
tumat tarjoavat RES:n jäsenille mahdolli-
suuden tutustua muiden maiden maanpuo-
lustusjärjestöjen toimintaan sekä osallistua 
kansainväliseen koulutus- ja kilpailutoi-
mintaan. Sodankylän tapahtuman keskei-
senä antina oli mielestäni se, että se antoi 
ulkomaisten järjestöjen edustajille myön-
teisen kuvan suomalaisesta vapaaehtoisesta 
maanpuolustuskentästä ja maamme vahvas-
ta puolustuskyvystä.

JARI MULTISILTA

CISOR-tapahtuma Sodankylässä

Tapahtuman osallistujat lähdössä tutustumaan arktisen sodan-
käynnin koulutukseen tela-ajoneuvoilla.

Jääkäriprikaatin museo kiinnosti vierailijoita.
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MAANPUOLUSTUSNAISET

Otsikon sananlaskussa mainittuun kevään tuloon on help-
po yhtyä, kun katsoo ikkunasta ulos ja toteaa auringon pais-
tavan täydessä terässään. Talvesta muistuttaa kuitenkin vie-
lä viileästi puhaltava tuuli, joten aivan vielä ei voi heittäytyä 
täysin kevään pauloihin. 

Kevään ja kesän tulon huomaa myös toiminnan aktiivi-
suuden lisääntymisestä. Kalentereihin ilmestyy yhä enem-
män ja enemmän toimintaa – myös tällä maanpuolustuksen 
saralla. Naisille on tarjolla paljon erilaisia tapahtumia, jois-
ta toivottavasti jokainen löytää itselleen sopivan. On tulossa 
mm. ammuntaa, arjen turvallisuutta, jotosta ja erilaisia kou-
luttajakoulutuksia. Katso tarkemmat tiedot MPK:n koulu-
tuskalenterista.

Maaliskuun aikana järjestetään myös vuosittaiset kevät-
kokoukset - sekä omien yhdistystemme että Satakunnan pii-
rin. Piirin kokous pidetään keskiviikkona 29.3.2017. Kut-
su piirin kokoukseen löytyy tästä lehdestä tuonnempana. 
Kevätkokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille jäsenille ja 
siten hieno mahdollisuus tutustua ja luoda suhteita muihin 
jäseniin. Uusien tuttavuuksien kautta voi löytyä samanhen-
kinen kaveri, jonka kanssa lähteä vaikka koulutuksiin, joihin 
ei yksin tulisi lähdettyä. Toivottavasti mahdollisimman mo-
ni saakin sovitettua piirin kokouksen kalenteriinsa ja pääsee 
paikalle. 

Tapahtumista ilmoitetaan myös maanpuolustusnaisten 
käyttämillä nettisivuilla, jotka on sekä liitolla, piirillä että 
joillakin yhdistyksillä. Satakunnan piirillä on myös julkinen 
Facebook-ryhmä, johon laitetaan mm. uutisia ja ilmoituk-
sia harrastukseemme liittyen. Ryhmän kautta voit myös käy-
dä keskustelua sinua kiinnostavista aiheista tai etsiä itselle-
si matkaseuraa/ystävää osallistumaan kanssasi tapahtumiin. 

Somen hyödyntäminen viestinnässämme ja mainonnassam-
me on vielä alkutekijöissä, mutta aktiivisella käytöllä teem-
me asiaamme tunnetuksi. Joten ei muuta kun aktiivisesti 
käyttämään viestimiä ja ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen 
tai oman yhdistyksenne puheenjohtajiin, kun teillä on ide-
oita ja ajatuksia asioiden kehittämiseen. 

Palatakseni vielä kevään teemaan, haluan seuraavan ni-
mettömän kirjoittajan runon myötä toivottaa kaikille mu-
kavaa ja toiminnallista kevättä. ”Aurinko meiltä lumet su-
lattaa, pian vihertää jo jäinen maa. Aina suloista on kun saa-
puu kevät, ihmiset ilosta hymyilevät.”

Aurinkoisin terveisin Raumalta

  

  
  MARJO SARMET
  puheenjohtaja
  Maanpuolustusnaisten liitto ry:n 
  Satakunnan piiri 

Tuoreessa puolustuselonteossa Puolus-
tusvoimien sodan ajan vahvuutta esi-
tetään nostettavaksi 280 000 henkeen. 
Epäselväksi on jäänyt, mitä tämä tar-
koittaa käytännössä ja miten vahvuu-
den nosto rahoitetaan.

Sodan ajan vahvuutta laskettiin edellisen 
selonteon pohjalta yli kolmanneksella 230 
000 hengen tasolle. Sotilaallisen jännitteen 
kasvun ja mm. hybridisodankäynnin uhan 
johdosta nyt käsiteltävässä selonteossa esi-
tetään vahvuuden nostoa 50 000 hengellä 
liittämällä joukkojen perustamisorganisaa-
tio osaksi paikallisjoukkoja ja käyttämällä 
riittävän koulutustason saavuttaneita varus-
miehiä valmiuden kohottamisen ja krii-
siajan tehtäviin. Vahvuuteen sisällytetään 
myös tarvittaessa puolustusvoimiin kriisi-
tilanteessa liitettävät rajajoukot. Näin ollen 

sodan ajan joukkojen määrä nousee selonte-
on mukaan noin 280 000 sotilaaseen.

Lisäksi on puhuttu paikallisjoukkojen 
määrän kasvattamisesta, jota Reserviläisliit-
to on esittänyt. Monet ovat jo kyselleet, ol-
laanko sodan ajan vahvuutta oikeasti nos-
tamassa vai on kyse vain nykyisten yksiköi-
den uudesta laskentatavasta. Lisäksi uusien 
joukkojen varustaminen ja rahoittaminen 
ovat herättäneet kysymyksiä. 

Puolustusselonteon tiedotustilaisuudes-
sa 16.2. puolustusministeri Jussi Niinistö 
sanoi, että uusien joukkojen perusvarustus 
on jo olemassa. Lisäksi valtiovarainministe-
ri Petteri Orpo totesi, että tarvittavat varat 
otetaan budjetista sen nykyisten raamien 
puitteissa. Mistä kohteista varoja vastaavas-
ti leikataan, päätetään vasta hallituksen ke-
vään kehysriihineuvotteluissa.

– Reserviläisliitto ei ota kantaa mis-

tä vahvuuden nostamiseen tarvittavat varat 
otetaan, se on poliitikkojen tehtävä. Reser-
viläisliiton tehtävänä on huolehtia reservi-
läisille tärkeiden asioiden esille tuomisesta 
ja puolustaa niitä sekä ennen kaikkea huo-
lehtia siitä, että Suomella on riittävä puo-
lustuskyky myös nykyisessä maailmantilan-
teessa, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola linjaa.

Reserviläisliitossakin on pohdittu, on-
ko Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen 
määrän nosto todellista vai lasketaanko ole-
massa olevat yksiköt vain uudella tavalla. 

– Eri eduskuntapuolueilla on ollut hy-
vin erilaiset näkemykset siitä, lasketaanko 
joukot nyt vain eri tavalla vai kasvaako so-
dan ajan vahvuus oikeasti. Reserviläisliitto 
esitti jo viime syksynä, että paikallispuolus-
tuksen yksiköt tulisi kaksinkertaistaa soti-
laallisen tilanteen kiristymisen ja hybridiso-
dankäynnin uhan johdosta, Pohjola sanoo.

Puolustusselonteossa listattiin ylläpito- 
ja kehittämiskohteiksi etenkin valmius, tie-
dustelu, kyberpuolustus, vaikuttamiskyky 
ja poistuvien suorituskykyjen korvaaminen. 
Myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen varaan lasketaan paljon.

– Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK 
varmasti huomioi uudet tarpeet koulutustar-
jonnassaan mutta samalla pitää huolehtia sii-
tä, että MPK:n rahoitus kasvaa samassa tah-
dissa, vaatii Pohjola.

Puolustusselonteossa linjataan, että 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehite-
tään puolustusvoimien strategisena kump-
panina pohjoismaisten toimintaperiaattei-
den mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa 
paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtä-
vissä. (RES)

Kevät keikkuen tulevi

Sodan ajan vahvuuden noususta 
erilaisia näkemyksiä

Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuo-
lustuksessa sekä virka-aputehtävissä.
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Kantar TNS selvitti Reserviläisliiton toi-
meksiannosta suomalaisten käsityksiä 
maanpuolustuksesta. Kantar TNS Oy:n 
23.1 – 3.2.2017 välisenä aikana tehdyn tut-
kimuksen mukaan hieman yli 60 prosenttia 
suomalaisista pitää yleistä asevelvollisuutta 
Suomen maanpuolustuksen tärkeimpänä, 
yksittäisenä vahvuutena. Vastaajia pyydet-
tiin valitsemaan kaksi vaihtoehtoa kuudesta 
mahdollisesta. Toiseksi tärkeimmäksi vah-
vuudeksi osoittautui sotilaallinen yhteistyö 
(37 %) muiden valtioiden kanssa. Kansain-
välisen sotilasyhteistyön merkitys oli viime 
vuoteen verrattuna kasvanut selvästi eli seit-
semällä prosentilla.

Maanpuolustustahdon merkitys puo-
lustuksemme vahvuuteena on suomalais-
ten mielestä laskenut mutta toisaalta reser-
vin suuri määrä ja maanpuolustustyö näh-
dään nyt entistä tärkeämpinä. Kolmannes 

suomalaisista oli tutkimuksessa sitä mieltä, 
että maanpuolustustahto on tärkeä puolus-
tuksen kannalta, joka oli peräti 11 prosent-
tia pienempi luku kuin viime vuonna. Yhä 
useampi painottaa nyt kuitenkin reserviläis-
ten suuren määrän ja vapaaehtoisen maan-
puolustustyön merkitystä puolustuksemme 
osatekijöinä.

– On kiinnostavaa huomata, että ylei-
nen asevelvollisuus nähdään vahvuudeksi 
mutta toisaalta reserviläisten suurta mää-
rää ja erittäin laajaa vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta ei niinkään sellaiseksi 
koeta. Uskon tämän kertovan eniten siitä, 
ettei puolustusjärjestelmäämme eikä var-
sinkaan siihen liittyvää vapaaehtoistoimin-
taa ja -koulutusta kunnolla tunneta, vaik-
ka tutkimuksen valossa olemmekin menos-
sa oikeaan suuntaan, toteaa Reserviläisliiton 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

Nuoret kaupunkilaiset ovat useammin 
kansainvälisen sotilasyhteistyön kannalla, 
kun taas keskimääräistä useamman varttu-
neen ja maaseutumaisissa kunnissa asuvan 
suomalaisen mielestä yleinen asevelvolli-
suus muodostaa puolustuksemme keskeisen 
tukijalan. Vaikka moni nuorempikin on tä-
tä mieltä, heistä useampi kuitenkin koros-
taa muiden valtioiden kanssa tehtävän yh-
teistyön merkitystä.

Jäsenet luottavat enemmän 
omiin voimavaroihin
Myös Reserviläisliiton jäsenkyselyssä ylei-
nen asevelvollisuus koettiin tärkeimmäksi 
maanpuolustuksen vahvuudeksi. Liiton jä-
senistä 72 prosenttia korostaa yleisen asevel-
vollisuuden tärkeyttä ja 47 prosenttia suo-
malaisten vahvaa maanpuolustustahtoa. 
Reserviläisliiton jäsenten keskuudessa reser-

Puolustusvoimat on antanut ohjeistuksen reserviläisen oman M05 RES 
mallisen maastopuvun käytöstä puolustusvoimien omissa tilaisuuksissa 
ja myös muissa tapahtumissa. Uuden maastopuvun M05:n mallisuoja 
päättyi syksyllä 26.9.2016 ja siitä lähtien on sen kuosilla varustettuja 
pukuja on voinut valmistaa muutkin kuin puolustusvoimat ja täten 
myydä kenelle tahansa. 

Omien maastopukujen M05 RES käyttö pv:n harjoituksissa ja 
tilaisuuksissa on tietenkin vapaaehtoista. Pv:n harjoituksiin osal-
listuvilla on aina mahdollisuus saada pv:n maastopuku käyttöönsä. 
Oman maastopuvun M05 RES käyttö ei näin ollen ole välttämätön-
tä eikä pakollista. Pv ei tästä syystä myöskään vastaa harjoituksissa tai 
muissa pv:n tilaisuuksissa omille maastopuvuille tapahtuneista vahin-
goista tai mahdollisista näiden maastopukujen aiheuttamista vahin-
goista.

Omien pukujen huoltovastuu on tietenkin pukujen käyttäjillä, 
eikä pukuja saa sekoittaa puolustusvoimien huoltokierrossa oleviin 
maastopukuihin (= pv:n puvut). Tämän vuoksi omissa maastopu-
vuissa ei saa käyttää pv:n Torni-logoa.

Reserviläiset (ml. evp-henkilöt) ja ei-asevelvolliset sekä sitoumuk-
sen tehneet henkilöt voivat käyttää pv:n harjoituksissa sellaisia omia 
maastopukuja M05 RES, jotka ovat pv:n hyväksymää mallia (M05 

RES). Hyväksytyt mallit ovat kuvioinniltaan ja malliltaan saman- l a i s i a 
kuin PV:n käytössä olevat maastopuvut M05. Pv:n hyväksymän maasto-
puvun M05 RES tunnistaa maastopuvun tuotemerkin (valmistajan tai 

myyjän merkki) yhteyteen merkityllä M05 RES -tunnuksella. Puvun 
merkitseminen em. tunnuksella kuuluu pukuja myyvän/toimitta-
van yrityksen vastuulle.

Lisäksi reserviläiset ja ei-asevelvolliset sekä sitoumuksen teh-
neet henkilöt voivat käyttää maastopukuja M05 RES muissa tilai-
suuksissa, joissa maastopuvun käyttö on mahdollista mm. reservi-
läisjärjestöjen koulutukset ja muut tilaisuudet.

Vapaa-ajalla puvussa ei saa käyttää pv:n tunnuksia tai merk-
kejä. Tällöin asuste on vain suojavaate, ei sotilaspuku. Pv ei to-
ki suosittele puvun käyttöä suojavaatetuksena vapaa-ajan toimin-

noissa, koska asu muistuttaa ilman merkkejä ja tunnuksiakin soti-
laspukua, jolloin väärin ymmärrysten mahdollisuus lisääntyy. Soti-
laspukujen käyttöä säätelee myös laki puolustusvoimista 551/2007 
45 §

Omien maastopukujen M05 RES käytöstä ja niihin liittyvää 
muuta infoa julkaistaan myös pv:n omassa Torni-portaalissa ja puo-
lustusvoimat.fi-verkkosivuilla sotilas- ja virkapukujen käyttöä koske-

vien muiden määräysten ja ohjeiden yhteydessä.
Lisäksi pukujen käyttöä säätelee myös pv:n juuri uusittu ylei-

nen palvelusohjesääntö 2017. (RUL)

Oman M05 maastopuvun käyttö
Yleinen asevelvollisuus puolustuksemme suurin vahvuus

Yleinen asevelvollisuus 

koetaan sekä suomaisten 

että reserviläisten mielestä 

puolustuksemme 

suurimmaksi vahvuudeksi

viläisten suuri määrä (33 %) ja vapaaehtoi-
nen maanpuolustustyö ja -koulutus (29%) 
nousevat kuitenkin kansainvälistä sotilaal-
lista yhteistyötä (25 %) selvästi tärkeäm-
miksi vahvuuksiksi.

– Tämä tulos kertoo mielestäni siitä, et-
tä reserviläis- ja muiden maanpuolustusjär-
jestöjen jäsenillä on muita suomalaisia rea-
listisempi ja ehkä vähän karumpikin kä-
sitys maanpuolustuksen todellisuudesta. 
Omaa maanpuolustustahtoa ja vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä sekä -koulutusta 
pidetään reserviläisten keskuudessa tärke-
ämpinä kuin kansainvälistä yhteistyötä, jo-
ka ei kriisitilanteessa välttämättä realisoidu 
mitenkään kuten olemme historiassa mon-
ta kertaa nähneet, toteaa toiminnanjohtaja 
Olli Nyberg. 

(RES)
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LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

Vuosi 2017 on merkittävä vuosi Suomelle. 
Juhlistamme tänä vuonna itsenäisen, vapaan 
isänmaamme olemassa olon sadatta vuotta. 
Nykypäivänä itsenäisyys, vapaus ja hyvin-
vointi tuntuvat olevan nuoremmille itsestään 
selvä oikeus, jonka saa syntymällä suomalai-
seksi tai saamalla Suomen kansalaisuuden. 
Usein unohdetaan, että oikeudet tuovat mu-
kanaan myös velvollisuuksia tai paremmin-
kin täyttämällä velvollisuutensa kotimaataan 
kohtaan, voi ansaita myös oikeuksia. Halu-
ankin tässä tuoda esille ajatuksiani maan-
puolustukseen liittyviä velvollisuuksia, joilla 
katson olevan merkitystä vapauden ja itse-
näisyyden oikeuden saavuttamisessa.

Velvollisuus puolustaa maata
Puolustusvoimien velvollisuus on ylläpi-
tää laadukasta koulutusjärjestelmää ja val-
miutta toimia poikkeusoloissa. Laadukkaan 
koulutuksen ja sotilaallisten taitojen perus-
teet luodaan varusmiespalveluksen aikana 
eri joukko-osastoissa. Meillä lounaissuoma-
laisilla on onni, koska meillä on kaksi laa-
dukasta joukko-osastoa, Porin prikaati ja 
Rannikkolaivasto, antamassa korkeatasoista 
koulutusta asevelvollisille. Näiden joukko-
osastojen kalusto on nykyaikaista, koulutus-
olosuhteet korkeatasoisia ja koulutushenki-
löstö ammattitaitoista. Tämä mahdollistaa 
sen, että varusmiespalveluksen jälkeen re-
serviin siirtyy hyvin koulutettuja, osaavia 

reserviläisiä. Molemmat joukko-osasto pi-
tävät yllä myös valmiutta toimia poikkeus-
oloissa ja tätä valmiutta on viime aikoina 
kehitetty merkittävästi vastaamaan nykyai-
kaiseen uhkakuvaan. Valmiuden ylläpitoon 
liittyy myös aluetoimisto, jolla on merkittä-
vä rooli osana koko maan kattavaa alueellis-
ta puolustusta. 

On kuitenkin muistettava, että asevel-
vollisuus on muutakin kuin varusmiespal-
velus.  Suomen perustuslain mukaan ”jo-
kainen Suomen kansalainen on velvollinen 
osallistumaan isänmaan puolustukseen tai 
avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa 
säädetään”. Maanpuolustusvelvollisuus on 
siis yleinen ja kaikkia koskeva. Asevelvolli-
sia koskee myös asevelvollisuuslaki, jonka 
mukaan ”jokainen miespuolinen Suomen 
kansalainen on asevelvollinen sen vuoden 
alusta, jona hän täyttää 18 vuotta sen vuo-
den loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, 
jollei toisin säädetä”. Siten varusmiespal-
velus on vasta alku taipaleella, joka kestää 
kutsuntavuosi mukaan lukien 43 vuotta. 
Valitettavasti puolustusvoimien resursseilla 
ei tällä hetkellä ole mahdollista kertaushar-
joituksilla ylläpitää asevelvollisten ammatti-
taitoa. Kertausharjoituksilla voidaan ylläpi-
tää vain keskeisten operatiivisten joukkojen 
ammattitaitoa korkealla tasolla. Paikallis-
joukoille ei siten riitä tarpeeksi kertaushar-
joitusvuorokausia osaamisen ylläpitämisek-

si. Siksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
tarjoama, Puolustusvoimien tilaama koulu-
tus on aivan keskeisessä asemassa paikallis-
joukkoihin kuuluvien reserviläisten ammat-
titaidon ylläpidossa ja kehittämisessä.

Jotta tämä onnistuu, on ymmärrettävä 
ja toteuttava kaksi asiaa. Puolustusvoimien 
(lue aluetoimiston) on ohjattava koulutus-
ta esittämällä niin sanotut käyttäjän vaati-
mukset. Meidän on määritettävä ne tehtä-
vät, joihin paikallisjoukkojen on kyettävä 
heti perustamisen jälkeen mahdollisimman 
hyvin ilman merkittävää lisäkoulutusta. 
Näiden vaatimusten perusteella MPK rää-
tälöi aluetoimiston tukemana niiden kou-
lutustapahtumien sisällön ja toteutuksen, 
jotka puolustusvoimat tilaa MPK:lta. Ja 
tietenkin aluetoimisto yhdessä Porin pri-
kaatin kanssa tukee koulutuksen toteutus-
ta esimerkiksi kouluttajilla, materiaalilla ja 
muulla tuella. Toinen ymmärrettävä ja to-
teutettava asia on se, että hyvä, laadukas ja 
tarkoituksenmukainen koulutus on yhtä 
tyhjän kanssa, ellei siihen osallistu reservi-
läisiä. On toki ymmärrettävää, että nyky-
ajan suomalaisilla on paljon erilaisia harras-
tuksia eikä se kotikaan pysy siistinä ja kun-
nossa, ellei sen eteen tee jotain. Tästä huo-
limatta kannustan erityisesti Satakunnan 
paikallisjoukkoihin kuuluvia reserviläisiä 
osallistumaan MPK:n järjestämiin koulu-
tustapahtumiin nykyistä enemmän. 

Me teemme myös koulutusta yhdessä ja 
siksi ei pidä blokkiutua siten, että satakun-
talaiset ja varsinaissuomalaiset ovat omissa 
nurkissaan kyräilemässä toisiaan. MPK:n 
paikallinen toimija on Lounais-Suomen 
maanpuolustuspiiri. Aiemmin piirin alai-
suudessa oli koulutuksentukiyksiköt Varsi-
nais-Suomessa ja Satakunnassa. Nyt tätä ja-
koa ei enää ole, vaan koulutus toteutetaan 
yhdessä Lounais-Suomen alueella maakun-
nallisesta taustasta riippumatta. Kannus-
tan siis satakuntalaisia MPK:n toiminnassa 
mukana olevia reserviläisiä entistä aktiivi-
semmin yhdessä varsinaissuomalaisten kans-
sa osallistumaan paikallispuolustuksen am-
mattitaidon ylläpitämiseen tähtääviin, Puo-
lustusvoimien tilaamiin harjoituksiin jo-
ko kouluttajana ja koulutettavana. Yhdessä 
olemme vahvempia ja ammattitaitoisempia.

Maanpuolustustahto
Kaikki edellä mainittu on turhaa, jos kansa-
laisilla ei ole maanpuolustustahtoa. Maan-
puolustusvelvollisuus voidaan määrätä 
laissa, mutta itse tahto kumpuaa jokaises-
ta itsestään. Tahdon perustana on tieten-
kin usko maamme puolustusvoimiin ja sen 
suorituskykyyn. Tähän suorituskykyyn vai-
kuttaa myös aiemmin kuvaamani koulu-
tus ja ammattitaidon kehittäminen reservis-
sä. Mutta tahdon ylläpito ja syventäminen 
on jokaisen henkilökohtainen velvollisuus. 

Tahtoa ei ylläpidetä ainoastaan kouluttautu-
misella tai puolustusvoimien suorituskyvyil-
lä, vaan kyseessä on pitkälti asenteesta. On 
ymmärrettävä, että me elämme hienossa, va-
paassa maassa ja näiden arvojen puolustami-
nen vaatii yhteiskunnan edun viemistä yksi-
lön edun edellä, kuten veteraanisukupolvet 
tekivät 1939 - 1945 ja sotien jälkeisessä jäl-
leenrakentamisessa. Tällä tarkoitan sitä, että 
jokainen arvostaa isänmaata ja ymmärtää 
sen, että maanpuolustus on yksi demokraat-
tisesti toimivan itsenäisen maan peruspila-
reista.  

Maanpuolustustahtoa voi ylläpitää ja 
edistää muun muassa osallistumalla aktiivi-
sesti erilaisten maanpuolustuksellisten yh-
distysten ja toimijoiden toimintaan. Yh-
teiskunnan eri viranomaiset ja toimijat voi-
vat edistää ja vahvistaa maanpuolustustah-
toa esimerkiksi osallistumalla reserviläis-
ten ylennystilaisuuksiin; tilaisuuksiin, jota 
ovat tärkeitä ja merkittäviä tilaisuuksia niin 
ylennetyille kuin heidän puolisoilleen. Täs-
sä yhteydessä haluankin kannustaa satakun-
talaisia paikallisviranomaisia ja yhteisöjä 
osallistumaan tuleviin ylennystilaisuuksiin 
ja siten osoittamaan arvostusta ylennetyil-
le, aktiivisille satakuntalaisille reserviläisille.

Yhteenveto
Maanpuolustuksen näkökulmasta perustus-
lain maanpuolustusvelvollisuus sekä asevel-

vollisuuslain velvoite ovat edelleen tärkeitä 
asioita, jotka jokaisen suomalaisen on täy-
tettävä. Kuten alussa totesin on velvollisuu-
det, mukaan lukien velvollisuus puolustaa 
isänmaatamme, täytettävä, jotta ansaitsee 
oikeuden nauttia yhteiskunnan palveluis-
ta. Kuten eräs veteraani totesi puolustus-
voimien uudella veteraanien perintö -vide-
olla; kun kaikki on hyvin, ovat suomalaiset 
kovinkin eripuraisia. Mutta kun maan tu-
levaisuus on uhattuna, keskinäiset ristirii-
dat unohdetaan ja yhdessä toimitaan isän-
maamme parhaaksi. Tässä olisi mielestäni 
erinomainen ohjenuora meille kaikille tä-
hänkin päivään. Ehkä nykypäivässäkin mei-
dän jokaisen olisi muistettava ensin velvolli-
suutemme yhteiskunnan jäseninä, asetettava 
lähimmäinen ja yhteiskunta etusijalle, jot-
ta olemme oikeutettuja nauttimaan hyvin-
vointiyhteiskunnastamme; yhteiskunnasta, 
jonka veteraanisukupolvet meille lunastivat 
kalliilla hinnalla.

Turvallista isänmaamme juhlavuotta 
kaikille Satakunnan reserviläisille itsenäises-
sä ja vapaassa Suomessa.

JONI LINDEMAN
Everstiluutnantti

Lounais-Suomen Aluetoimiston 
Päällikkö

Suomalaisten oikeudet ja velvollisuudet
Maanpuolustusvelvollisuus voidaan määrätä laissa, 

mutta itse tahto kumpuaa jokaisesta itsestään.
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PORINPRIKAATI

Porin prikaatissa kuvataan vuoden 2017 ai-
kana TV-sarjaa naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta.

TV-sarjaa on kuvattu peruskoulutus-
kauden aikana Niinisalossa Satakunnan ty-

kistörykmentin 2. patterissa. Erikoiskou-
lutuskauden sekä joukkokoulutuskauden 
osalta kuvaukset jatkuvat niissä yksiköissä, 
missä sarjassa seurattavat päähenkilöt kou-
luttautuvat.

Sarjassa seurataan 4-6 päähenkilön va-
rusmieskoulutuksen etenemistä ja varus-
miespalveluksen suorittamiseen liittyviä il-
miöitä ja tunteita.

Kahdeksanosaisen sarjan toteuttaa Bas-

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus lisäsi suosiotaan

Naissotilaat TV-sarjan 
pääosaan Porin prikaatissa

tella Media Oy ja se esitetään Yleisradion 
kanavilla alkuvuoden 2018 aikana.

Perinteisesti sanotaan, että armeija te-
kee pojasta miehen, joten halusimme tarjo-
ta vastauksen siihen, mitä se tekee tytöstä, 

Bastella Median Oy:n toimitusjohtaja Ulri-
ka Hirvikallio-Setälä valottaa.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus kiin-
nostaa nuoria aiempaa enemmän. Tänä 
vuonna palvelukseen haki ennätysmäärä eli 
1126 naista. Edellinen ennätys tehtiin vii-
me vuonna, jolloin hakijoita palvelukseen 
oli 842.

Tänä vuonna eniten hakijoita oli Porin 
prikaatiin, mikä osaltaan selittyy prikaa-
tin toiminta-alueen suurella asukasmääräl-
lä Lounais-Suomessa. Toisaalta juuri tämän 
takia Porin prikaati on sopiva kohde TV-
sarjan kuvauspaikaksi.

Puolustusvoimissa reserviin on koulu-
tettu vuodesta 1995 lähtien yhteensä yli 7 
400 naista. Viime vuosina noin 65–70 % 
heistä on saanut johtajakoulutuksen.

Tiivis kuvaustalvi
Porin prikaati ja Bastella Media lähestyi-
vät  marras-joulukuussa rekrytointikirjeel-
lä tammikuun saapumiserään palvelukseen 
määrättyjä naisia ja hakivat heistä vapaaeh-
toisia kuvattavia TV-sarjaan. Tuotantoyhtiö 

teki päähenkilöiden valinnat kiinnostunei-
den toimittamien hakemusten ja koekuva-
usten perusteella.

Sarjaa on kuvattu tammi-helmikuussa 
peruskoulutuskauden aikana viikoittain. 
Nyt erikoiskoulutuskauden ja aliupsee-
rikurssien käynnistyttyä kuvaustahti hie-
man kevenee, mutta mielenkiintoisia ku-
vauspäiviä on vielä edessä, kertoo kaptee-
ni Hanna Lehtinen, Porin prikaatin kou-
lutusosastolta.

Lehtinen on ollut tiiviisti mukana TV-
sarjan tuotannossa tarjoten tuotannon 
suunnitteluun varusmieskoulutukseen liit-
tyvää ammatillista näkemystä sekä tukenut 
kuvauksia niiden järjestelyissä varusmiesten 
koulutuksen ohessa.

Naisvarusmiesten arjesta ei aiemmin ole 
tehty tämäntyyppistä kuvausta, joten on ol-
lut kiinnostavaa seurata, kun asiasta ker-
rotaan vihdoinkin näin suurelle yleisölle, 
Lehtinen kuvailee.

MARKUS MALILA

M
ar

ku
s 

M
al

ila

Kahdeksanosainen sarja naisten asepalveluksesta esitetään Yleisradion kanavilla alku-
vuoden 2018 aikana.
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Kuten aiemmin ennustin, ehdotus meni 
läpi IMCO:ssa. (Euroopan parlamentin si-
sämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta) 
Seuraavaksi ollaan sitten 14 03 parlamen-
tin äänestyksessä ja hyvin pian kansallisella 
tasolla. Lobbaritiimi Brysselissä yrittää vie-
lä tehdä ihmeen ja saada tarvittavat MEPit 
kannattamaan muutamia muutosehdotuk-
sia ennen maaliskuun äänestystä. Näistä voi-
daan mainita päällimmäisinä keräilijöiden 
asema, kategoriamuutokset sekä lipasrajoi-
tukset. Järjestöjen edustajat sopivat kokouk-
sen sisäministeriöön Johanna Puiron kans-
sa 14.3 heti tapahtuvan äänestyksen jälkeen. 

Reserviläispoikkeus
Reserviläispoikkeuksen toteuttamiseksi toi-
mivalla tavalla on useita eri ehdotuksia, jot-
ka yhdessä toteutettuna minimoisivat haitat 
ammunnan harrastajille saattamatta haki-
jaa eriarvoiseen asemaan. Lipas sääntö on 
vielä niin avoin, että en halua ennustaa asi-
asta mitään tässä vaiheessa. - Aselain 43§ 
(hyväksyttävät käyttötarkoitukset) voitai-
siin lisätä uutena perusteluna kohta 8: Re-
serviläisen vapaaehtoinen ammunnan har-

joittelu ja henkilökohtaisten taitojen 
ylläpitäminen. Tämä tarkoittaa tie-
tenkin sitä, että luvanhakijalla oli-

si muiden hyväksyttävien käyttö-
tarkoitusten tapaan velvollisuus 

todistaa tarve. Ei direktiivissä 
eikä aselaissa saa olla sel-

laisia tulkinnanva-
raisia epämää-
räisyyksiä kuten 
”muistuttaa sar-

jatuliasetta”, ”soveltuu hyvin” tms., joiden 
perusteella voidaan minkä tahansa aseen 
lupa evätä pelkästään paikallispoliisin viran-
haltijan päätöksellä. 

Deaktivointi
Direktiiviäänestyksessä myös deaktivoin-
tistandardit menevät jälleen uusiksi. Kos-
ka syynä alkuperäiseen direktiivipäivityk-
seen oli huonosti dekottujen ja uudelleen 
aktivoitujen aseiden kulkeutuminen terro-
risteille, tämä on mielestäni oleellinen osa 
asedirektiiviä. Tuo porsaanreikä suljettiin 
aikoinaan dekoasetuksella viime vuoden 
huhtikuussa ja sen jälkeen on todettu että 
kyseessä oli komission ylilyönti. Huomat-
kaa että tämä muutos tapahtuu sen jälkeen 
kun asedirektiivistä on äänestetty. Eli nyt on 
sellainen kiire runnoa direktiiviä läpi, että 
oleellisin osa jätetään täysin keskeneräisek-
si. Tätä käytetään argumenttina äänestyksen 
lykkäämiseen, sillä kuka tietää, mitä Rans-
kan vaalien jälkeen tapahtuu? Jos Le Pen 
voittaa, niin voi olla että kantava painosta-
va voima (Ranska) häviää kuvioista. Tämä 
voisi olla yksi syy? Uusi versio deaktivoin-
tisäännöistä on lähetetty jäsenmaiden viran-
omaisille kommenttikierrokselle ja heillä on 
aikaa kommentoida sitä 20.4 saakka. Eli tie-
doksi harrastajille, uusi deaktivointistandar-
di on tulossa.

Mikäli ylläolevat vaihtoehdot toteute-
taan, niin ongelmakohdaksi jäävät deak-
tivoidut aseet, joiden mukana on myyty 
lippaita, siinä tapauksessa että deaktivoi-
dun aseen omistaja omistaa ampuma-asei-
ta, mutta ne eivät kuulu tulevan direktii-

vin kategoriaan A. Laki ei saa tehdä 
lainkuuliaisista kansalaisista rikol-
lisia esimerkiksi vain siksi, että joku 
omistaa suomi-kp:n rumpulippaan. 
– Paras lähestymistapa tilanteeseen 
olisi lipasrajoitusten toteuttamatta 
jättäminen kokonaan.

Aselupien 
määräaikaisuus
EU:n direktiivi edellyttää lupien tarkaste-
lua viiden vuoden välein, mutta rekisteri-
en ristiin ajon tulisi riittää, jolloin 5 vuo-
den välein tapahtuvasta harrastuneisuuden 
todistelusta voitaisiin luopua muun muassa 
pistoolien osalta ja resurssit voitaisiin koh-
distaa uudelleen.

Suomen nykyinen malli mahdollistaa 
sen, että harrastuksen jatkumista ei tarvit-
se osoittaa asekohtaisesti, vaan kouluttajan 
todistus jatkuvuudesta tai uutta asetta var-
ten hankittu harrastuneisuustodistus nol-
laa laskurin kaikkien pistoolien/ revolve-
rien kohdalta. Näin ollen harrastajan ei 
tarvitse kuin jättää todistus kerran vii-
dessä vuodessa, oli aseita kuinka paljon 
tahansa. Jatkuvuus on sitä, että olet 
edeltävän 12 kk aikana käynyt ampu-
massa neljä kertaa ja että sinulla on 
tästä ampuma-asekouluttajan to-
distus. Tämä koskee vain 13.6. 
2011 jälkeen saatuja pis-
toolin/revolverin lupia. 
Nykyinenkin käytän-
tö on huomattava 
parannus aiempaan 
versioon, jossa luvat 

olisivat viisi vuotta voimassa ja niiden uu-
simista tuli erikseen hakea. Mielestäni tämä 
on kohtuullinen järjestely, kun ottaa huo-
mioon, miten paljon kiusaa olisi voitu teh-
dä harrastajille. 

Ampumaharrastusfoorumin 
seminaari
Foorumin seminaarissa 3. 2. (katso semi-
naarin aineisto www.ampumaharrastusfoo-
rumi.fi) ja ministeri Risikon tapaamises-
sa meille harrastajille on annettu lupaus, 
että valiokuntatyöskentelyssä sanaamme 
tuullaan kuulemaan ja ottamaan huomi-
oon. Järjestöjä kuultiin hallintovaliokun-
nassa helmikuun lopulla. Aselupamenette-
lyn joustavoittaminen sekä tarpeettoman 
henkilökohtaisen asioinnin vähentäminen 
sähköisen lupamenettelyn käyttöönotol-
la on hyvä tavoite mikä vie aselupien saan-

tia selvästi sujuvampaan suuntaan. Pari 
kohtaa oli tullut lisää viime kesän lau-
suntojen annon jälkeen? Esityksestä on 

nousi erityisesti esiin Poliisilain muu-
tos muodossa ”ampuma-asetta, aseen 

osaa, patruunoita tai erityisen vaaral-
lisia ammuksia käytetään väärin taikka 

niitä koskevan luvan peruuttaminen on 
pantu vireille.” on luvattu poistaa. Syyksi 

tunkeutumiseen kotirauhan piiriin riittäi-
si vain epäilys, että ”voidaan käyttää väärin” 
asetta, aseen osaa tai patruunoita. 

Patruunakaupoista ilmoittaminen po-
liisin tietojärjestelmään tuottaa kauppiail-
le paljon ylimääräistä työtä, mutta ei pa-
ranna turvallisuutta. Tämä kohta on niin 
huonosti valmisteltu, että se kannattaa pe-

ruuttaa kokonaan ja valmistella uusi aselaki 
erikseen yhteistyössä asiantuntijajärjestöjen 
kanssa kunhan EU:n asedirektiivin hyväk-
sytty lopullinen versio on käytettävissä.

Poliisin tulisi luopua aseluvan myöntä-
misestä jokaiselle yksittäiselle aseelle erik-
seen. Hyväksymisvaiheessa käytetään polii-
sin resursseja henkilön ominaisuuksien ja 
luotettavuuden arviointiin. Saksan asepas-
sin tapaisessa järjestelmässä aselupaa hake-
va henkilö hakee hyväksyntää esimerkik-
si luokkaan metsästäjä tai asekeräilijä. Hy-
väksynnän jälkeen luotettavalla hakijalla on 
mahdollisuus hankkia luokkansa mukaisia 
aseita tarpeensa mukaan. Poliisin tulee seu-
rata henkilöitä eikä yksittäisiä aseita. Suo-
men nykyinen, asekohtainen lupaharkinta 
on perua ainakin 1950-luvulta, jolloin ni-
mismies sai osan lupamaksusta ja valtion 
kassaan meni vain osa maksusta. Poliisi ker-
too harkinnan perustuvan arviointiin yh-
teiskunnassa kansalaisilla olevien aseiden 
määrän ja laadun vaikutuksesta mahdolli-
sen anastustilanteen aiheuttamaan uhkaan 
yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Jos 
A myy käytetyn kiväärin B:lle, niin yhteis-
kunnassa olevien aseiden kilomäärä ei muu-
tu yhtään mihinkään. Poliisin ei tarvitse ar-
vioida kiväärin osoitteen muutoksen aihe-
uttamaa uhkaa turvallisuudelle, jos kerran 
ostajalla on lupa aseen hallussapitoon. Ny-
kyisellä menettelyllä ei ole mitään tekemis-
tä turvallisuuden kanssa. Kun direktiiviä ol-
laan Suomessa saattamassa käytäntöön, pi-
täisi kiväärin/haulikon mitta lopultakin yh-
tenäistää EU-direktiivin mittaan 600mm. 
Ampuma-aselupatilastojen vertaileminen 

ampuma-asesurmatilastoihin an-
taa viitteen siitä, että korkea aseti-
heys ei lisää ampuma-asehenkirikok-
sia. 

WFSA teetti Liegen yliopistolla tutki-
muksen nimellä ”Study on the link between 
the possession of firearm and the rate of ho-
micides by firearms” ja se oli jaossa helmi-
kuussa. Siinä tutkittiin 52 maan (ei USA) 
ase-, rikos-, talous-, sosiologisten-, ym ti-
lastojen valossa yhteyttä tuliaserikosten, 
aseen omistamisen ja aselain tiukkuuden 
välillä. Tutkimus ampuu alas lähes kaikki 
poliitikkojen ja heidän hännystelijöittensä 
teesit aseiden ja rikollisuuden välillä. Esim 
aselain tiukkuuden ja aserikosten välillä ei 
ollut mitään yhteyttä, aseiden saatavuuden 
ja rikosten määrän välillä ei mitään yhteyt-
tä, aseiden saatavuuden ja itsemurhien vä-
lillä ei yhteyttä. Ainoa selkeä yhteys, mikä 
löytyi oli aserikosten ja lapsikuolleisuuden 
välillä. Selitys oli, että lapsikuolleisuus ker-
too tutkitun ryhmän köyhyydestä eli löy-
tyi yhteys yhteiskunnallisten olojen ja ase-
rikollisuuden välillä. Pidän tätä tutkimus-
ta aivan perustavan tärkeänä ja mielestäni 
se pitäisi saada Suomessakin julkisuuteen. 
P.S. Aamulehdessä oli viikonvaihteessa 4-5. 
3. kattava selvitys henkirikoksista ja ampu-
ma-aseista Suomessa. Siinäkin tuli selkeästi 
esille niitä käytettävän vain murto-osissa ta-
pauksista.

RAIMO SUOMINEN 
Kirjoittaja on 

ampumaharrastusfoorumin jäsen

Asedirektiivi parlamentissa 14. maaliskuuta
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Matkalla Riikaa voi törmätä tuoree-
seen suomalaiseen sotamuistomerk-
kiin. Kyseessä on pommikoneen pu-
toamispaikka ja neljän suomalaisen 
kuolinpaikka. 

Koneen putoamispaikka sijaitsee Saul-
krastin kaupungin eteläpuolella vanhan 
Tallinna–Riika-tien tuntumassa sijait-
sevan bensiiniaseman alueesta noin 50 
metriä Riikaan päin. Via Baltica on noin 
1,5 kilometriä putoamispaikasta itään.

Ilmavoimat osti kevättalvella 1943 
Saksasta 24 Junkers Ju 88 A-4- pommi-
konetta ja 52 upseeria ja aliupseeria läh-
ti Saksaan helmikuussa 1943 Luftwaf-
fen Tutowin koulutuskeskukseen. Kou-
lutuksen päätyttyä koneet lennettiin 
Suomeen kahdessa 12 koneen erässä. 
Jälkimmäisen erän startatessa 22.4. ko-
neessa JK-274, jonka miehistönä oli oh-
jaajana kersantti Urho Jääskeläinen, tä-
hystäjänä luutnantti Lauri Suhonen ja 
radiosähköttäjänä kersantti Aimo Val-
keeniemi, ilmenee sähkövika heti läh-
dön jälkeen ja se joutuu palaamaan Tu-
towiin. Muut koneet lentävät Königs-
bergiin tankkausta varten. Konetta kor-

jataan ja se pääsee jatkamaan matkaa. Kor-
jaukseen on kuitenkin mennyt niin paljon 
aikaa, että sen saapuessa Königsbergiin, 
muut koneet ovat jo jatkaneet matkaan-
sa. Kone tankataan mutta miehistö päättää 
yöpyä paikan päällä. Seuraavana aamuna 
23.4. kone starttaa ja mukaan tulee myös 
Suomeen lomalle menossa oleva SS-unter-
scharführer Erkki Horma. JK-274 starttasi 
klo 9.55 kohti Suomea ottaen ensin suun-
nan kohti Tallinnaa. Riikan kaupungin 
paikkeilla meren yllä koneen vasempaan 
moottoriin tulee käyntihäiriö. Kone on yh-
teydessä Riga Spilven lennonjohtoon, jonka 
taltioimasta radioliikenteestä voidaan seura-
ta radiosähköttäjän ja lennonjohdon lyhen-
tein koodattuja viestejä lennon viimeisen 
puolen tunnin aikana. Klo 11.11 kone il-
moittaa kääntyvänsä takaisin Spilven lento-
kentälle ja kysyy suuntimaa. Klo 11.19 ko-
ne ilmoittaa, että vasen moottori on pysäh-
tynyt. Klo 11.24 vastaus lennonjohdolle ja 
arvio saapumisesta 15 minuutin kuluttua 
lentokentälle sekä kuittaus klo 11.25 saa-
duksi uusin suuntima ja tämä jää viimeisek-
si viestiksi.

HARRI KOLI

Sotamarsalkka Erwin Rommel oli ja on 
ehkä tunnetuin toisen maailmansodan ai-
kainen saksalainen sotilas. ”Erämaan Ke-
tun” sotilaalliset saavutukset ovat erittäin 
tuttuja sotahistorian harrastajille useista kir-
joista ja tv-dokumenteista. Hän on ainoa 
saksalainen komentaja, jolla on Saksassa 
oma virallinen perinnemuseonsa. 

Museo sijaitsee Munchenista 100 kilo-
metriä länteen Herrlingenin kylässä aivan 
Ulmin kaupungin lähituntumassa. Se toi-
mii kylän laidalla vanhassa kivitalossa,  jos-
sa yksi iso huoneisto on varattu museon 
käyttöön. 

Museoon ei kävellä kuin hollitupaan, 
vaan ensin on ilmoittauduttava Herrlingen 
kunnan toimistolla, jossa ystävällinen, mut-
ta tiukan oloinen, naisvirkailija tiedusteli 
mistä olimme ja miksi seurueemme haluaa 
nähdä Sotamarsalkan perinnetilat?

Selitimme, että olemme suomalaisia 
ase- ja sotahistorian harrastajia ja mieluus-
ti tutustuisimme museon näyttelyesinei-
siin. Virkailija katsoi passimme, otti niistä 
valokopiot. Tiukan tutkistelun jälkeen hän 
päätti, ettemme ole uusia tai vanhoja aat-
teen kyllästämiä ja toivotti meidät terve-
tulleeksi. Lisäksi hän kertoi kunnioitetun 
sotamarsalkan haudan olevan paikallisella 
hautausmaalla aivan kävelymatkan päässä. 
Virkailija luovutti meille avaimet joilla pää-
simme tiloihin sisään ja pyysi ilmoittautu-
maan, kun olimme tutustuneet riittävästi 
kokoelmiin. Museo koostuu kahdesta isosta 
huoneesta, joista pienemmässä olivat Rom-
melin ensimmäisen maailmansodan esineet 
mm Pour le Merite (Blauer Max) -kunnia-
merkki ja lukuisia asiakirjoja sekä valoku-
via. Isommassa salissa ovat toisen maail-
mansodan esineet, joista varmasti yksi vai-
kuttavimmista on sotamarsalkan kuolin-
naamio. 

Rommel joutui Hitlerin salamurhayri-
tyksen jälkeen 1944 epäillyksi osallisuudes-
ta salaliittoon, ja vaikka hänen osallisuuten-

sa on vähintäinkin epäselvä, olivat vaihto-
ehdot vähissä. Oikeudenkäynti hirttäminen 
ja perheen lähettäminen keskitysleiriin tai 

Rommel -perinnemuseo Herrlingenissä
itsemurha ja perheen pelastuminen. Rom-
mel valitsi jälkinmäisen. Varmaa kuitenkin 
on, että salamurhan suunnitellut upseeri-
ryhmä oli suunnitellut Rommelia Hitlerin 
seuraajaksi, koska uskottiin vain hänen ar-
vovallallaan pystyvän neuvottelemaan liit-
toutuneiden kanssa Saksalle siedettävät rau-
hanehdot. Perinnetiloissa ovat kaikki nämä 
tapahtumat esitetty hyvin asiakirjojen fil-
mien ja kirjojen muodossa.  

ERKKI METSÄLÄ

Erwin Rommelin Afrika Korpsin kenraalin asetakissa näkyvät käytön jäljet.

Suomalainen sotamuistomerkki Latviassa

”Junkers JK-274:n viimeinen lento päättyi tällä paikalla 23.4.1943.”

Esillä olivat myös Rommelille ensimmäisessä maailmansodassa myönnetty Pour le 
Merite -kunniamerkki sekä sotamarsalkan kuolinnaamio.

Rommelin hauta löytyy paikalliselta hautaus-
maalta kävelymatkan päässä museosta. 
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KOLUMNI KENTÄLTÄ

Huovinrinteen elokuvasali täyttyi hiljalleen 
reserviläisistä. Viikonloppuun oli mahdu-
tettu useampi harjoitus ja kaikki osallistujat 
komennettiin lauantaipäivän päätteeksi elo-
kuvasaliin kuuntelemaan maanpuolustusai-
heisia luentoja.

Luennoitsija aloittaa puhumaan, mut-
ta en jaksa keskittyä. Pitkä lauantaipäivä on 
kulunut kasarmin luokissa istuessa ja lisää 
istumista elokuvasalin harvinaisen epämu-
kavilla puupenkeillä tuntuu lähinnä ran-

gaistukselta, joka täytyy vain kärsiä. On oi-
keastaan surkuhupaisaa kokea liikunnalli-
sesti passiivinen viikonloppu Suomen suu-
rimmassa kuntokoulussa. Juuri täällähän 
pitäisi vaalia jokapäiväistä reipasta liikunta-
hetkeä toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Ensimmäinen luennoitsija lopette-
lee tunnin mittaista luentoaan ja seuraava 
on nousemassa lauteille. Luentojen välis-
sä ei tietenkään käydä haukkaamassa raitis-
ta ilmaa, sillä elokuvasalin tyhjentäminen 
ja sinne uudelleen järjestyminen kestäisi 

liian kauan. Onhan se tietenkin paljon te-
hokkaampaa pitää luennot yhteen menoon, 
jos mitataan vain ajallista ulottuvuutta ja 
unohdetaan laadukas tekeminen. Ei auta 
muu kuin kärvistellä paikoillaan seuraava-
kin tunti – poiskaan ei kehtaa lähteä, kun 
satuin istumaan keskelle salia.

 Havahdun hetkeksi, kun uusi luennoit-
sija antaa lukusuositukseksi Veikko Huovi-
sen Havukka-ahon ajattelijan. Ajatukseni 

kiitävät Havukka-ahoon – synnyinseudul-
leni Kainuuseen.

Kainuussa syntyvät opetetaan ensin lyö-
mään pesäpalloa ja sen jälkeen kävelemään. 
Pesäpallo – tuo Lauri ”Tahko” Pihkalan 
kehittämä kansallispeli, joka yleistyi suoje-
luskuntien ja armeijan myötävaikutukses-
ta 1920-luvun Suomessa. Armeija ja suoje-
luskunnat ottivat lajin omakseen, koska sen 
katsottiin kehittävän sotilaskuntoa ja yh-
teenkuuluvuutta.

Kova puupenkki muistuttaa olemassa-
olostaan ja istumalihaksiani särkee. Yritän 
vaihtaa huomaamattomasti asentoa ja kes-

kittyä kuuntelemaan luennoitsijaa. Juttu on 
edennyt Havukka-ahosta käsittelemään so-
siaalista mediaa. Palaan ajatuksissani kui-
tenkin nopeasti Pihkalaan, jonka mieles-
tä urheilun tehtävä on vahvistaa kansallis-
ta yhtenäisyyttä, parantaa maanpuolustus-
taitoja, kohentaa kansan fyysistä kuntoa ja 
kasvattaa nuorisoa. Jos Pihkala olisi ollut 
kurssinjohtajana, niin ei oltaisi elokuvasa-
lissa keskustelemassa sosiaalisesta mediasta, 
vaan iltaohjelmana olisi urheilun tärkein ja 
arvokkain laji – eli hiihto. Pihkalan kerro-
taan joskus todenneen: ”Hiihto sopii kai-
kille, vauhtia rakastaville, niin lihaville kuin 
laihoillekin ja eritoten lihaville.”

Istuminen on tuskallista ja vaihdan jäl-
leen asentoa. Käännän katsettani ympä-
rilleni ja näen, että paikalla on paljon ma-
hakkaita reserviläisiä. Kyllä olisi oman ai-
kamme Lauri ”Tahko” Pihkalalle tilaus-

Palvelukseen halutaan Lauri ”Tahko” Pihkala

ta. Toivoa sopii, että sellaisia vielä nähdään 
näissäkin tilaisuuksissa MPK:n liikunta-
päällikköinä, joita parhaillaan rekrytoidaan 
ympäri valtakuntaa.

EEMELI LAPPALAINEN

”Urheilun tehtävä on 

vahvistaa kansallista 

yhtenäisyyttä, parantaa 

maanpuolustustaitoja, 

kohentaa kansan fyysistä 

kuntoa ja kasvattaa 

nuorisoa.”

”Hiihto sopii kaikille, 

vauhtia rakastaville, niin 

lihaville kuin laihoillekin 

ja eritoten lihaville.”
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RESUL on tällä hetkellä neljän maan-
puolustusjärjestön palvelujärjestö. 
Nämä järjestöt (=jäsenliitot) ovat Suo-
men Reserviupseeriliitto ry (RUL), Re-
serviläisliitto ry (RES), Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry (MPKL) ja Suomen 
Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL). Toi-
minnassa on mukana kaikkiaan noin 
82 000 jäsenjärjestöjen jäsentä, Mistään 
pienestä liikuntajärjestöstä ei siis sinän-
sä ole kysymys.

Liiton strategia 
Liitolle hyväksyttiin jokin aika sitten 
strategia vuosille 2016- 2020. Strategi-
an lähtökohtina olivat mm. yhteistyön 
vahvistaminen jäsenyhdistysten, yhteis-
työkumppaneiden ja eri sidosryhmien 
kesken, ResUL:n roolin ja toiminnan 
selkiyttäminen sekä talouden vahvis-
taminen. Strategian peruselementtei-
nä ovat reserviläisurheilun tuotteista-
minen ja palvelut, edunvalvonta sekä 
viestintä ja talous.

ResUL pyrkii strategiansa mu-
kaan olemaan maanpuolustajien ur-
heilu- ja liikuntaliitto, jossa maan-
puolustuksesta kiinnostuneilla on 
mahdollisimman houkutteleva laji-
valikoima ja jonka keskeisenä teh-
tävänä on edelleenkin ylläpitää ja 
kehittää jäsenistönsä maanpuolus-
tustaitoja ja samalla vahvistaa toi-

serviläisurheiluliiton kilpailutoiminnan 
osalta. Liikunnan ja edunvalvonnan yhteis-
työkumppaneina toimivat Valo eli Valta-
kunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio 
sekä ampumaharrastusfoorumi vaikuttaen 
liiton toiminnan kehittämiseen sekä edun-
valvontaan.

Tärkeässä roolissa liiton toiminnassa ovat 
eri ministeriöt, kuten Opetus ja kulttuuri-
ministeriö (OKM) talouden, Sisäministeriö 

(SM) mm. ampuma-ase ja ratalainsäädän-
nön, Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lii-
kunnan sekä puolustusministeriö (PLM) va-
paaehtoisen maanpuolustustyön kannalta.

Töitä tehdään hallituksessa sekä 
useissa eri valio- ja toimikunnissa
Reserviläisurheiluliiton hallituksen muo-
dostaa neljästä jäsenjärjestöstä koottu 11-jä-
seninen hallitus, jonka sihteerinä toimii 
liiton toiminnanjohtaja. Tämän lisäksi työs-
kentelyyn osallistuu asioita valmistelevina 
toimijoina kaksi valiokuntaa (työvaliokun-
ta ja talousvaliokunta) sekä yhdeksän eri toi-
mikuntaa. Pääsääntöisesti kokoukset ovat 
Helsingissä Döbelninkadulla, reserviläisjär-
jestöjen toimitalossa. 

Olen olut itse osallisena ResUL:n halli-
tustyöskentelyssä parin vuoden ajan RUL:n 
mandaatilla sekä jäsenenä kilpaurheilutoi-
mikunnassa lähinnä yhdistelmälajien asi-
antuntijana. Työskentely on ollut erittäin 
mielenkiintoista siitäkin huolimatta, et-
tä nimenomaan yhdistelmälajit ovat osoit-
tautuneet lieviksi murheenryyneiksi viime 
vuosien aikana nimenomaan nuorempien 
sarjojen osanottajavähyyden vuoksi.

Yhdistelmälajit 
kulminaatiopisteessä
Yhdistelmälajit, joissa yhdistyy sekä am-
munta- sekä fyysinen suoritus, kuten esim. 
maastokilpailu ehkä tunnetuimmasta pääs-
tä, ovat kärsineet viime vuosien aikana erit-
täin suuren osallistujakadon.

Olemme omilla kilpailumatkoillamme 
useasti keskustelleet lajien tulevaisuudes-
ta ja todenneet moneen kertaan, että tule-
vaisuus näiden lajien kannalta on varmas-

ti vaakalaudalla. Yksikertaisesti lajeihin ei 
enää ole löytynyt osallistujia nuoremmasta 
päästä sekä liiton kuin yhtä lailla piirienkin 
kilpailuissa. Osallistujamääriltään suurim-
mat sarjat ovat tällä hetkellä suurten ikä-
luokkien edustamat 60- ja 70-vuotiaiden 
miesten sarjat. Mikään kovin ihmeellinen 
ennustajaguru ei tarvitse olla arvioitaessa, 
mikä on yhdistelmälajien osallistujamää-
rä muutamien vuosien kuluttua, jos mitään 
radikaalia muutosta ei tule.

Kun liiton strategiassa lähtökohtana on 
edellä mainittu mahdollisimman houkutte-
leva lajivalikoima maanpuolustuksesta kiin-
nostuneille, niin tämä yhtälö ei tässä tapa-
uksessa toimi. Vähäinen osallistujamäärä ei 
palvele enää kenenkään etua, ei kilpailijoi-
den ja kaikkein vähiten varmasti kilpailun 
järjestelyvastuussa olevien etua lähinnä ta-
loudellisessa mielessä.

Työpajatoiminnastako apua?
Reserviläisurheiluliitto suoritti 2016 vuo-
den alkupuolella laajan sähköisen jäsenistöl-
le kohdistetun kyselyn, jonka tavoitteena oli 
selvittää jäsenistön näkemykset nykyisten kil-
pailuiden ja tapahtumien kiinnostavuudesta 
sekä koota jäsenistön ajatuksia uusien ja in-
nostavien lajien ja tapahtumien osalta. Vasta-
uksia kyselyyn saatiin runsaat 5 000 kpl. 

Osittain tämän kyselyn innoittama-
na liitto asetti kolmen eri työpajan voimin 
miettimään syksyn 2016 kuluessa nykyis-
ten kilpailulajien tilannetta ja varsinkin uu-
sien lajien tulevaisuutta yhdeksi lauantai-
päiväksi. Lyhyesti kerrottuna työpajoissa 
käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Rata-ammuntalajien ja SRA:n työpa-
jassa suurin huoli kohdentui ampumahar-

rastusmahdollisuuksien turvaamiseen sekä 
vaikuttamismahdollisuuksiin kansallisessa 
ja EU-tason päätöksenteossa.

Yhdistelmälajien työpajassa pohdit-
tiin todella vakavasti, miten lisätään vähäi-
seksi käyneitä osallistujamääriä. Mitään sel-
keää viisastenkiveä tähän ei tälläkään ker-
taa löydetty. Kannanottona todettiin, että 
lajien tulevaisuus arvioidaan vuosien 2017 
ja 2018 toteutuneiden osallistujamäärien 
perusteella. Mietintää aiheutti myös, mi-
kä voisi olla Sotilasurheiluliiton rooli lähin-
nä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai mikä 
olisi Reserviläisurheiluliiton rooli tässä koh-
deryhmässä.

Uusien lajien ja jotosten työpajassa 
oltiin pääosin tyytyväisiä jotosten nykyi-
seen suosioon, mm. Kuopion maaliskuun 
2017 talvijotos oli jo työpajavaiheessa ”lop-
puunmyyty”.

Uusista lajiehdotuksista esitettiin ko-
keiltavaksi ja kehitettäväksi nykynuorison 
suosiossa olevat airsoft- ja paitballammun-
nat. Esille tuli myös nuorten toimikunnan 
perustaminen.

Runsas lajikirjo rasitteena
Tällä hetkellä Reserviläisurheiluliiton vuo-
den 2017 kilpailukalenterissa on 21 eri kil-
pailutapahtumaa, joista seitsemän on ns. 
yhdistelmäkilpailutapahtumia. Nykyisistä 
lajeista ammuntakeskeiset lajit ja jotokset 
säilyvät varmasti liiton tarjonnassa. Joitakin 
lajeja pitää karsia ja harkita joidenkin osalta 
niiden järjestämistä yhdessä esim. Sotilasur-
heiluliiton kanssa. Jäljellejäävien tai uusien 
kilpailulajien osalta pitää kiinnittää erityis-
tä huomiota kilpailujen laadukkaaseen lä-
pivientiin. Näiden toimenpiteiden avulla 
edesautetaan ResUL:n toiminnan kehitty-
mistä viestintää apuna käyttäen maanpuo-
lustusliikkujien keskuudessa barndiksi, joka 
nykyisen sloganin mukaan vastaisuudessa-
kin edelleenkin LIIKKUU JA LIIKUTTAA.

ARTO AHOKAS

Reserviläisurheiluliitto - liikkumisen mahdollistaja 
ja edistäjä tulevaisuudessa

minnassa mukana olevien ihmisten mah-
dollisuuksia  osallistua laadukkaampaan, 
mielenkiintoisempaan ja monipuolisem-
paan toimintaan. 

Tärkeät yhteistyökumppanit 
ResUL:n tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ovat sekä Puolustusvoimat että Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys (MPK), jotka lisää-
vät panoksellaan toimintaedellytyksiä Re-

Suurin huoli kohdentuu ampumaharrastus-

mahdollisuuksien turvaamiseen sekä vaikuttamis-

mahdollisuuksiin kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa.
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Syysjotos lähestyy
Reserviläisurheiluliiton syysjotos pidetään Raumalla 22.-
24.9.2017. Rauma-Jotoksen järjestelyt etenevät tehokkaasti. 
Organisaation eri jaokset työskentelevät paraikaa monipuo-
lisen, kiinnostavan ja erilaisen tapahtuman varmistamiseksi.

Jotos juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä ja 
Rauman 575 juhlavuotta. Se jatkaa 30 vuotta sitten 2.-
4.10.1987 Raumalla järjestetyn Tasala Wilku-jotoksen teh-
tävää – maanpuolustustaitojen lisäksi vaalimme rauma-
laisperinteitä. Tarkoituksenamme on tuoda vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä esille kaupunkilaisille. Osa erityises-
ti kaupunkisodankäynnin huomioivista, Vanhan Rauman 
alueella pidetyistä rasteista onkin tarkoitettu myös yleisöl-
le. Jotos on koko Satakunnan yhteinen asia. Siksi otamme 
mielellämme järjestelyjoukkoomme oman piirimme väkeä, 
onhan monella jäsenellämme arvokasta erityisosaamista. 
Tule vain rohkeasti mukaan.

Ilmoittautuminen Rauma-jotokseen 10.7.2017 men-
nessä ja jälki-ilmoittautuminen 10.7.-10.8. 2017 mennes-
sä. http://www.raumanreservilaiset.fi/ilmoittautuminen

Lisäinfoa sarjoista, osallistumismaksuista, vakuutukses-
ta, majoituksesta ja yhteystiedoista ym. saa: Rauma.jotos@
gmail.com ja http://rauma-jotos.webnode.fi 
Jotosjohtaja Ravo Sarmet (0405628182, ravo.sarmet@
dnainternet.net ) Jotostiedottaja Jyrki Aikko (0445211905, 
aikkojyrki@outlook.com)

Satakunnan reserviläiset! Tervetuloa sankoin joukoin 
mukaan jotostelemaan ja edustamaan omaa piiriämme.

RAUMA-JOTOS/TIEDOTUS
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Kuvat ovat kolmen vuosikymmenen takaisesta Tasala Wil-
ku-jotoksesta. Oikean yläkuvan ensiaputehtävä on jäänyt 
hyvin päätoimittajankin mieleen. Onneton metsämies oli 
sahannut kätensä ranteesta poikki – partio menetti pistei-
tä, jos ei poiminut irtokättä talteen. (Kuvat toki ovat alun-
perin värikuvia, mutta nostalgiasyistä taittaja päätti julkais-
ta ne mustavaalkoisina.)
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Porin prikaati järjesti 8.-9. maaliskuuta 
Puolustusvoimien vanhimman urheilukil-
pailun, Oltermannin hiihdon, Pohjois-Sata-
kunnan ja Pirkanmaan alueilla. Kilpailuun 
osallistui yhteensä 20 joukkuetta Maavoi-
mista, Merivoimista, Maanpuolustuskorke-
akoulusta, Puolustusvoimien logistiikkalai-
tokselta sekä reserviläispiireistä.

Kilpailussa hiihdettiin noin 100 ki-
lometrin matka kahdessa sarjassa kaksi-
osaisena takaa-ajona. Ensimmäisessä osas-
sa (matka 61 km linnuntietä) joukkue sai 
käyttää neljästä viiteen hiihtoparia. Kilpai-
lun toinen osa suoritettiin takaa-ajokilpai-
luna, johon kärjen osalta lähdettiin niillä 
aikaeroilla, jotka olivat muodostuneet en-

simmäisessä osassa. Yli 60 minuuttia kär-
jelle jääneet joukkueet lähetettiin kuitenkin 
yhteislähdöllä tunnin kärjen perään.

Oltermannin hiihdolla on pitkät perin-
teet. Viestiä välitettiin hiihtäen ensimmäi-
sen kerran vuonna 1933, minkä jälkeen sitä 
on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1951 
lähtien. Kilpailun järjestelyvastuu vaihtelee 

Tulokset

A-sarja

 1. KAIPR     8:39:56
 2. UTJR     9:25:55
 3. PSPR      9:51:01
 4. MAASK   10:23:26
 5. KARPR   10:28:51
 6. JPR    10:36:08
 7. MPKK   10:46:29
 8. KAARTJR   11:36:58
 9. PORPR   12:12:56
10. RPR    17:21:30

B-sarja

 1. Suur-Savo     7:29:35
 2. Pohjois-Karjala    7:42:55
 3. Kymenlaakso     7:56:12
 4. Pohjois-Savo     8:32:40
 5. LOGL     9:06:50
 6. Satakunta   10:26:46
 7. Kanta-Häme   11:07:55
 8. Pirkanmaa   12:40:30
 9. Varsinais-Suomi  12:41:00
10. Keski-Suomi   12:42:18

Oltermannin viestiä hiihdettiin 
Pohjois-Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Maavoimien joukko-osastojen välillä, joten 
se hiihdetään vuosittain eri puolilla Suomea.

Satakunnan reserviläisjoukkuetta johti 
kapteeni Erkki Tuovila Kankaanpään Seu-
dun Reserviupseereista. Joukkueen jäsenet 
olivat suurimmaksi osaksi Kankaanpään 
seudulta ja paikallistuntemus kilpailumaas-
toista oli näin ollen hyvä. Satakunnan jouk-

kueen jäsenet olivat mukana ensimmäistä 
kertaa, lukuun ottamatta luutnantti Eeme-
li Lappalaista, joka oli vuotta aikaisemmin 
ehtinyt hankkia Pohjois-Karjalassa kisako-
kemusta Oltermannin hiihdosta.

EEMELI LAPPALAINEN

Välimaalin rastipisteenä toimi lentokone.

Tunnelma lähdössä oli kuin Lahden sprintissä. Satakunnan joukkueenjohtaja kapteeni 
Erkki Tuovila maalissa lukemassa viestiä 
Oltermannille.
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Nakkilan Reserviläiset osoittivat jälleen 
kerran aktiivisuutensa ja järjestivät kuin jär-
jestivätkin Satakunnan reserviläispiirien pis-
tooliampumahiihdon mestaruuskilpailun 
välittömästi, kun lunta vain saatiin Tervas-
mäen maastoon Nakkilaan. 

Siinä vaiheessa kun säätieteilijät vielä 
ennustelivat länsirannikolle runsaita lumi-
sateita helmikuun loppupuolelle, lähti kil-
pailukutsu reserviläisyhdistyksen taholta ja-
keluun, vaikka maasto oli siinä vaiheessa ai-
van lumeton. Onneksi sääennustukset kävi-
vät toteen ja lunta satoi runsaasti. Täpäräl-
le kisajärjestelyjen onnistuminen kuitenkin 
meni, sillä päivää ennen tiistai-illan kisaa 
28.2.länsirannikolle laskeutui muutaman 
lämpöasteen ilmavirtaus, joka sulatti sata-
nutta lunta kovalla vauhdilla. 

Nakkilalaiset osoittivat joka tapaukses-
sa ihailtavaa aktiivisuutta, asennetta ja re-
serviläishenkeä, eli heti kun lunta oli vain 
vähänkin maassa, niin ei kun kisat vain toi-
meksi ja erinomaisesti siinä onnistuivat-
kin aivan viime hetkellä. Pitää todeta, että, 
asenne siinä oli todella kohdallaan.

Raskas hiihto-osuus
Kilpailu käsitti kaksi hiihtolenkkiä n. kol-
me kilometriä pitkällä hiihtouralla. Kum-
mankin lenkin päätteeksi suoritettiin viisi 
laukausta käsittävä pienoispistooliammun-
ta. Ammunta tapahtui pahvisiin ampuma-
hiihtotauluihin n. 20 metrin etäisyydeltä, 
joten jokainen saattoi kisan jälkeen todeta, 
minne laukaukset oikein osuivat. Jokaises-
ta ohilaukauksesta lisättiin loppuaikaan yksi 

Nakkilan Reserviläisillä positiivista asennetta 
pistooliampumahiihtokilpailun järjestelyissä

minuutti. Muutaman lämpöasteen suojasää 
ja erittäin märkä lumi teki hiihto-osuudes-
ta todella raskaan, sillä suksissa ei ollut luis-
toa edes alamäissä, vaan nekin piti tulla alas 
voimakkaasti sauvoilla työntäen. Koko hiih-
tolenkin ajan tuntui siltä, että kaiken aikaa 
hiihdettiin ylämäkeä.

Harjoitus teki mestarin
Ajallisesti kisan parhaasta tuloksesta vastasi 
kuuskymppisten sarjassa Noormarkun-Ah-
laisten Reserviläisiä edustava Pertti Heini-
kangas.  Mikään yllätys Pertin erinomainen 
hiihtoaika ei tänä vuonnakaan ollut, sillä 

Kai Hakanen lähtövalmiudessa Pertti Heinikankaan odotellessa lähtövuoroaan 
taustalla.

hänellä oli takanaan kisapäivään mennessä 
pääosin Porin metsän laturingillä hankittu-
ja hiihtokilometrejä jo tuhannen kilomet-
rin verran, mikä on todella paljon huomi-
oiden länsirannikon lumiolosuhteet tänäkin 
talvena. 

Yleisesti ottaen kisassa ammuttiin run-
saasti sakkominuutteja, johon varmasti oli 
osaltaan vaikuttamassa raskas hiihtokeli. 
Parhaasta ampumatuloksessta vastasi Nak-
kilan Reserviläisten Jukka Levola vain kah-
della ohilaukauksella.

ARTO AHOKAS

Satakunnan reserviläispiirien 
ilma-asemestaruuskilpailut 2017 
KANKAANPÄÄSSÄ

Kankaanpään Seudun Reserviupseerit ry ja Kankaanpään Re-
serviläiset ry kutsuvat kerhoja ja yhdistyksiä osallistumaan Sa-
takunnan reserviläispiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailuun.

Aika: Perjantaina 21.4.2017 klo 17.00 alkaen
Paikka: Kankaanpään Ampumaurheilijat ry:n tila, osoite: 
Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää (katso kartta -> http://kan-
kaanpaanampumaurheilijat.sporttisaitti.com/yhteystiedot/)
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton 
voimassa olevia sääntöjä.
Sarjat: H, D, H20, D20, H50, D50, H60, H70, H75
Ilmoittautuminen viim. maanantai 11.4. mennessä (nimi, soti-
lasarvo, sarja ja yhdistys) yhdistyksittäin sähköpostilla osoitteeseen 
juha.leppanen@if.fi   puh. 0500 124 767
Osallistumismaksu
Os. maksu 12,00 € /kilpailija / laji maksetaan paikan päällä tai las-
kutetaan yhdistyksittäin jälkikäteen
Lajit ja aikataulu pe 21.4. klo 17.00
ilmapistooli H, D, H20, D20, H50, D50, H60, H70, H75
ilmakivääri H, D, H20, D20, H50, D50, H60, H70, H75
Vakuutus: Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan 
kattava vakuutusturva.
Lisätiedot:
Tiedottaja Esko Isohannu 050 550 9420 esko.isohannu@kuntke.fi
Kilpailun johtaja Eero Eloranta 0500 599 340 
eero.eloranta@dnainternet.net
Kpään Res Olli Kujansuu 044 578 2209 olli.kujansuu@vatajankoski.fi
Kpään Seudun Res Ups Juha Leppänen 0500 124 767 
juha.leppanen@if.fi
Huolto: Kahvia ja pullaa tarjolla

TERVETULOA!
Kankaanpään Seudun Reserviupseerit ry 
ja Kankaanpään Reserviläiset ry

P.S. Tulokset http://kankaanpaanampumaurheilijat.sporttisaitti.
com/kilpailut/ ja piirien sivuilla

Satakunnan reserviläispiirien 
pistooliampumahiihdon 
mestaruuskilpailut Nakkilassa 28.2.2017

Hiihtomatka n. 6 km (hiihtotapa vapaa)
Aseena pienois-pistooli (cal 22)
Ampumamatka n.20m
2 x 5 laukausta ampumahiihtotauluun
Sakkominuutit suluissa

TULOKSET:

SarjaD    
1. Johanna Vebesmäki  Noormarkun-Ahlaisten Res. 1.05.56 (8)

Sarja H  
1. Kari-Pekka Seppänen Noormarkun-Ahlaisten Res.   46.30 (8)
2. Veli Lempinen  Kokemäen Reserviläiset 1.27.05 (6)

Sarja H40   
1. Marko Saari  Noormarkun-Ahlaisten Res.   41.29 (5)
2. Mika Lepistö  Nakkilan Reserviläiset   45.12 (8)
3. Jukka Levola   Nakkilan Reserviläiset   57.17 (2)
4. Mika Rajala  Nakkilan Reserviläiset 1.02.44 (8)

Sarja H50   
1. Jarmo Oksman  Nakkilan Reserviläiset   58.33 (9)
2. Juhani Koskiranta  Noormarkun-Ahlaisten Res. 1.01.22 (6)

Sarja H60   
1. Pertti Heinikangas  Noormarkun-Ahlaisten Res.   40.51 (6)
2. Arto Ahokas  Noormarkun Seudun Res.ups.   50.56 (6) 
3. Urpo Parkkali  Nakkilan Reserviläiset        1.00.03 (8)
4. Kai Hakanen  Harjavallan Res.ups.  1.02.42 (8)

KILPAILUJATULOKSIA
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Sijoitus Kilpailu%  Kokonaispisteet  Kilpailija  Yhdistys        Luokka 

 1      100,0000   166,2177   Virola Juha  RauRU   Avo
 2  95,4856   158,7139   Leino Tero  RauRes   Avo
 3  84,8855   141,0947   Paaso Antti  RauRes   Avo
 4  55,5079    92,2639   Nikkanen Tomi  Harjavallan Res  Vakio
 5  49,5611    82,3794   Syväluoto Mikko Harjavallan Res  Avo
 6  39,7124    66,0090   Nordberg Mona  RauRes   NaisetAvo
 7  39,1979    65,1538   Wikman Jani Harjavallan Res  Avo
 8  39,1340    65,0477   Pihala Henri  RauRes   Avo
 9  26,9776    44,8415   Erola Kimmo  RauRes   Avo
10  19,8328    32,9656   Röder Timo    50Avo
11  13,0062    21,6186   Laaksonen Tapio  RauRes   50Avo

Raumalla kisailtiin jälleen tuulisissa tunnelmissa. Saimme jopa piirin puheenjohtajan paikan 
päälle kisailemaan .22 kaliberin kivääri/pistooli kisoihin. Perinteisesti olemme helmikuussa 
zombeilleet, kisana siis Z4 eli Maailmanloppu lähestyy, The End Is Nigh... 

Tällä kertaa patogeenit eivät leviä ilmateitse vaan pelkästään pisara/purematartuntana jo-
ten kaasunaamarista ei saa pluspisteitä. Jos haluaa käyttää niin ei ole kielletty. Mikäs siinä jos 
tykkää...

MONA NORDBERG

Raumalla vuoden ensimmäinen SRA-kisa 12. helmikuuta
Kuvassa kisan kolmosrasti: 
”Meatheads at the local market”  
Pistoolirasti. Ohjeet rastille olivat 
seuraavat:

Provianttia, sitäkin tarvitaan. Os-
toksille siis. Suuntaat paikalliselle 
äässmarketille ja puhdistat pöydän 
ennen kuin ostoskärryt voi täyt-
tää säilykelihalla ja kuivamuonalla. 
Marketin käytävillä parveilee epä-
kuolleita jonkin verran , härskiin-
tyneen lihan haju taasen on vetä-
nyt puoleensa isomman ryppään 
tartunnan saaneita. Kaikille pitää 
antaa ”viimeinen voitelu”...
Aloitus määrätyltä alueelta A 
(marketin eteinen), rastilla on kos-
ketus etäisyydellä hapuileva Z-käsi 
joka pitää katkaista keklulla ennen 
pistooliin siirtymistä, rastilta löy-
tyy tämän lisäksi 8 kpl pahvitau-
luja ja 5 platea (lihatiskin rypäs), 
laukausmäärä rajoittamaton, pis-
telasku alkaa äänimerkistä ja päät-
tyy viimeiseen laukaukseen, kaikki 
rakenteet läpäisemättömiä.

KILPAILUJA

Satakunnan reservipiirien 
Pistoolilajien 
aluemestaruuskilpailut  

Kilpailuaika ja paikka:  
Katinkurun ampumakeskus, Pinomäentie 224, 
28540 PORI
la 27. 5. 2017alk. klo 10:00

Kilpailulajit 
1) pienoispistooli 30 +30 ls 
2) pistooli pika-ammunta 20+20+20 ls 
3) isopistooli 30+30 ls

Sarjat  
H, H50, H60, H70, D ja D50   
joukkueet H, D, H50 
kolme ensimmäistä /sarja /laji palkitaan piirin 
mitaleilla

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
22. 5. 2017 mennessä 
raimo.suominen@dnainternet.net 
p. 050 523 5610    
Ilmoittautumisessa oltava: 
ampujan nimi, sotilasarvo, sarja ja laji

Osallistumismaksut 
12.00 Eur./ laji ja joukkue, maksetaan käteisellä 
kilpailupaikalla. Maksut myös seuroittain laskul-
la. Joukkueessa kolme ampujaa / laji. Joukkue 
nimettävä ennen ammunnan alkamista.

Vakuutus  
Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan 
kattava vakuutusturva. (RES tai SAL)

Tervetuloa kilpailemaan Poriin 

 Satakunnan reservipiirien 
Perinnepistoolin 25m koulu* 
ja 25m kuvio* mestaruuskilpailut  

to 18. 05. klo 17:00 erillisinä kilpailulajeina;  ase: avoin perinnepis-
toolimalli

Avoin perinnepistoolimalli (sääntökohta 4.2.A) (”Vähintään 7 mm kaliiperi-
nen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai revolve-
ri Lippaaseen tai rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa”) Liipaisimen on 
viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n laukaisupaino. Ase on oltava mallin mukainen 
Huom. Kilpailuaseiden mallinmukaisuus ei tarkoita alkuperäisyyttä, vaan että ase on 
tunnusmerkeiltään alkuperäisen kaltainen, vaikkakin ehkä uudempaa valmistetta tai 
rakennettu muiden kuin alkuperäisten historiallisten valmistajien toimesta!

Kilpailupaikka:  
Katinkurun ampumakeskus, Pinomäentie 224, 28540 PORI
Ampumaradan löytää kääntymällä 8-tieltä opasteen Pinomäki suuntaan,     
(n. 3 km Porin keskustasta Rauman suuntaan ja n. 1,5 km 2 ja 8 teiden riste-
yksestä). Pinomäentietä ajetaan n. 2,3 km, rata on vasemmalla puolella tietä. 

Sarjat  
H, H50, H60, D ja D50 kolme ensimmäistä / sarja / laji palkitaan piirin 
mitaleilla 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset 14. 05. 2017 mennessä raimo.suominen@dnainternet.
net  tiedustelut p. 050 523 5610 Ilmoittautumisessa oltava: ampujan nimi, 
sotilasarvo, sarja ja laji 

Osallistumismaksut 
12.00 Eur /laji; käteisellä kilpailupaikalla. (Maksut myös seuroittain laskulla.) 

Vakuutus  
Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva. (RES tai 
SAL)

* A. Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) 
kouluammuntana.  5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 
x 5 min.). Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.  Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 
laukauksen (3 sarjan) jälkeen.  
* B. Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”), 15 laukausta heittolauka-
uksina (= 3 x 5:n laukauksen heittolaukaussarjaa) + 15 laukausta pikasarjoina (= 3 
pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). 5 koelaukausta.  Heittolaukaus-
sarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä laukaus-
ten välillä 7 sekuntia. Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulu 
SAL:n kuviotaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Taulun tarkastus/paikkaus 
tai vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Noudatetaan RESUL:n pistoolipika-ammun-
nan sääntöjä.

Porin Res. aliupseerit. ja Porin Reserviupseerikerho järjestävät yhteistyössä Satakunnan Ampujien kanssa
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KILPAILUJA Harjavallan Reserviläiset  
KILPAILUKALENTERI
     

Kilpailut alkavat klo 12.00. Muutokset ovat mahdollisia. 
Tarkista tiedot Harjavallan ressujen kotisivuilta.

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry  VUODEN 2017 KILPAILUKALENTERI  
 Satakunnan Reserviläispiiri ry     
     
Kilpailu   Paikka Aika  Järjestäjä  Yhteyshenkilö
     

Ilma-aseiden mestaruus Kankaanpää pe 21.4.  Kankaanpään Reserviupseerit Esko Isohannu
      klo 17.00  Kankaanpään Reserviläiset 0505509420
     
Ampumamestaruuskilpailu Huittinen  ti 16.5.  Huittisten Reserviläiset Timo Vuorisalo
Pienoiskivääri  50 m    iltakilpailu     0445210440
     
Perinnepistoolikilpailu  Pori  to 18.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen
25 m koulu ja 25 m kuvio    iltakilpailu  Porin Reservinaliupseerit 0505235610
     
Ampumamestaruuskilpailu Pori  la 27.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen
Pistooli 25 m       Porin Reservinaliupseerit 0505235610
     
RK-ammunta   Punkalaidun la 10.6.  Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen
Sammon  Pytty          0400531670
     
Sovellettu Res.ammunta Pori  su 18.6.  Noormarkun-Ahlaisten Res Juhani Koskiranta
SRA           0500110220
     
Maastokilpailu   Huittinen  ti 4.7.  Huittisten Reserviupseerit Lasse Varjonen
Paikantaminen, ammunta     iltakilpailu  Huittisten Reserviläiset 0505334212
ja suunnistus     

Perinneasekilpailu  Harjavalta  la 29.7.  Nakkilan Reserviläiset Mikko Kähkönen
300 m kivääri, 50 m pistooli      Harjavallan Reserviläiset 0405623721
     
Pistooliampumasuunnistus Pori  to 10.8.  Noormarkun  Arto Ahokas
      iltakilpailu  Seudun Reserviupseerit 0405475145
     
Jokamieskisa   Harjavalta  to 7.9.  Harjavallan Reserviläiset Timo Rantala
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl   iltakilpailu     0404140766
sis ampumarastin     
     
Ilma-aseet ja ampumamestaruus sarjajako: D, H, H50, H60, H70, H75     
Perinnepistooli sarjajako: H/D ja H50     
Yhdistelmäkilpailujen sarjajako : H/D, 40, 50, 60, 70, naisille vastaavat sarjat     
Kilpailijalla oltava vakuutusturva tai ampumalisenssi (SAL tai RES)     
     

RESUL – Vuoden 2017 kilpailut
 

Lisätietoja:  resul.fi

Pistooliampumahiihto Sodankylä 25.3.
Talvikilpailu  Sodankylä 26.3.
Reserviläispilkki  Viitasaari maaliskuu
Ampumasuunnistus Kauhajoki 29.4.
Perinneaseet  Keuruu  19.-20.5.
Neliottelu  Imatra  27.5.
Pistooliampumajuoksu Imatra  28.5.
Reserviläisammunnat Santahamina 1.7.
Reserviläisgolf  Laukaa  15.7.
SRA-amp.mest. kilpailu Hätilä  17.-23.7.
Maastokilpailu  Padasjoki 19.8.
Reservin ampumamest.  Rovaniemi 19-20.8.
Häyhä – TA -kilpailu Pahkajärvi 25.-27.8.
Vakiokivääri 300m Hollola  elo-syyskuu
Falling Plates  Mikkeli  elo-syyskuu
Partiokilpailu  Varsinais-Suomi syyskuu
Perinnease Pystykorva Hollola  syyskuu

Syysjotos  Rauma  22.-24.09.

8.4.  Sissipuukko 4
Pienoispistooli (.22lr) 2x10 koulutauluun 25m

15.4. Sarvikypärä 2 - High speed, low drag
Reserviläiskivääri + pistooli (9mm - .45)

22.4.  Sissipuukko 5 - Penan kiväärikisa
Kiikarikivääri
300m makuulta koulutauluun. Bipodit sallittu

20.5. Sissipuukko 6
Reserviläiskivääri
Sammon Pytyn harjoitus, 100m koulutauluun makuulta

17.6. Sissipuukko 7
Pistooli (yli 9mm)
PA4 pistoolikisa, 2x10 kuviotauluun (tai 04-tauluun) 25m. 
Parempi sarja lasketaan.

1.7. Sarvikypärä 3 - Rimfire mayhem
Itselataava kivääri, cal .22lr
If it plinks, it’s a target.

8.7. Sissipuukko 8
Revolveri, keskisytytteistä patruunaa käyttävä
0-75 matkoilta

22.7. Sissipuukko 9
Pienoiskivääri (.22lr)
4x5 makuulta ja 2x5 polvelta 50m

5.8. Sarvikypärä 4 
Reserviläiskivääri + pistooli (9mm - .45)

12.8. Sissipuukko 10
Perinnekivääri
2x10 makuulta 300m

2.9. Sissipuukko 11
Kalusto: Isopistooli (yli 7,65mm)
0-50m vaihteleviin tauluihin
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Tervetuloa 
  
  Ulvilan 
  Reserviupseerikerhon 

Sääntömääräiseen kevätkokoukseen

torstaina 30.3.2017 klo 18 
Porin Reserviupseerikerhon kerhohuoneella
Uusikoivistontie 83, Tähtisilmä, 12 krs.

klo 18.00 kevätkokous
klo 19.00 Aluetoimiston päällikkö Joni Lindemanin alustus 
   (vapaa pääsy myös porilaisilla)
klo 19.30 Tutustuminen Porin reserviupseerikerhon 
               historiaan, toimintaan, tiloihin ja tulevaisuuteen

Hallitus

      Kankaanpään Seudun 
 Reserviupseerit ry

  Kevätkokous 
  keskiviikkona 5.4.2017 klo 19.00 

  Kuntoutuskeskus Kankaanpää,
  Kelankaari 4.

  Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
  Ennen kokousta reserviläisilta Kankaanpään  
  Reserviläisten kanssa klo 18.00 alkaen. 

  Kahvitarjoilu.  

  Tervetuloa.     

  Hallitus

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry 
Satakunnan Reserviläispiiri ry 
Maanpuolustusnaisten Liitto 

Satakunnan piiri ry

KOKOUKSIA 2015KOKOUKSIA 2015

  NOORMARKUN SEUDUN 
  RESERVIUPSEERIKERHON 
  KEVÄTKOKOUS 

Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään Noormarkussa Noormarkun 
kirjaston kokoustiloissa (2.kerros), os. Laviantie 4, maa-
nantaina 20.3.2017 klo 18.00. Kokouksessa käsi-
tellään yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokoukselle mää-
räämät asiat. 

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu, jonka jälkeen Noormar-
kun seurakunnan kappalainen, sotilaspastori Tapio Hietalahti 
pitää esitelmän aiheena ”kaatuneiden huolto”.

Runsasta osanottoa toivoen, 
hallitus

PORIN RESERVIUPSEERIKERHON 

KEVÄTKOKOUS
 

Porin Reserviupseerikerhon sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään tiistaina 28.3.2017
klo 18.00 Kerhohuoneella, Uusikoivistontie 

83, Tähtisilmä, 12 krs. Tilaisuudessa hallitus
esittelee toimintakertomuksen, tilinpäätöksen 

ja toiminnantarkastuskertomuksen.
 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 

Hallitus

Rauman Reserviupseerikerho ry

KOKOUSKUTSU

Rauman Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 23. maaliskuuta 2017 
klo 18.00 kerhohuoneella (Valtakatu 5, 3. krs.)

Kokouksessa käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kokouksen aluksi esitelmä Salpalinjasta.

Jäsenet kutsutaan piirien sääntömääräisiin 

KEVÄTKOKOUKSIIN  
keskiviikkona 29.3.2017 

Luolakallio Oy, Metsästäjäntie 53,  Nakkila. 

Kokouksissa käsitellään yhdistyksien sääntöjen 
määräämät kevätkousasiat. 

Satakunnan Reserviupseeripiirin asialistalla on 
lisäksi piirin puheenjohtajan valinta. 

Virallisilla edustajilla tulee olla valtakirja omista 
yhdistyksistään.

17.30 Kokouskahvit, valtakirjat
18.00 Luolakallion historia, Erkki Kallio. 
 nettiKarhu, päätoimittaja Juhani Lukka
 Huomionosoitukset
19.00 Piirien kevätkokoukset 

Osallistumisen pyydetään ilmoittamaan sähköpos-
tiin: sat.respiirit@dnainternet.net, tilojen ja 

tarjoilun järjestelemiseksi.

Tervetuloa, 
Piirien hallitukset

Porin Reservinaliupseerit ry:n 

kevätkokous 

27.3.2017 kello 18.30 

yhdistyksen toimistolla, Itäpuisto 9, Pori.

Tervetuloa, 
Yhdistyksen hallitus
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