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Pääkirjoitus
Tätä tekstiä kirjoittaessani olen juuri kotiutunut Kankaanpääläisten järjestämästä yhdes-
tä reserviläispiiriemme suosituimmasta kilpailutapahtumasta, Sovelletun ReserviläisAm-
munnan piirimestaruuskilpailuista, joka kokonaisväkimääräisesti ylittää jopa vuosittaisten 
kevät- ja syyskokousten osallistujamäärät. Poikkeukselliseksi asian tekee, että samalle vii-
konlopulle osui myös Punkalaitumen järjestämä perinteinen Sammon Pytty lauantai-ilta-
päivänä ja monille sunnuntaina Niinisalossa kilpaileville reserviläisille tämä olikin sitä mo-
nipuolista reserviläisten ampumaharrastusta parhaimmillaan.

Valitettavasti kuten lehdistä olette saattaneet lukeakin, tämä reserviläisille elintärkeä 
ampumaharjoittelu on nyt todellisessa vaarassa joutua suomalaisten virkamiesten ajojah-
din kohteeksi. Taustalta löytyy Euroopan Unionin yritykset torjua kansainvälistä terroris-
mia, jonka pääkeinoiksi he ovat direktiivillään asettaneet katastrofaalisia rajoitteita suo-
malaisten reserviläisten omaehtoiseen ampumaharrastukseen. Pahimmillaan tämä rapaut-
taa koko vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentän, jolla onkin jo merkittävämpi osuus 
Puolustusvoimien suorituskyvyssä puolustaa maamme koskemattomuutta. Hienoimmat-
kaan laivat tai lentokoneet eivät yksin pärjää kriisitilanteessa ilman motivoituneiden reser-
viläisten ja kotirintaman tukea. Sen merkitystä ei missään nimessä tule aliarvioida yhdes-
säkään harmaan sävyisessä skenaariossa.

Vapaaehtoisten johtaminen ja motivointi on muutenkin kuin asedirektiivin muodossa 
puhuttanut reserviläisten joukossa viime viikkojen aikana. Jälleen ollaan nähty suorituk-
sia, joilla reserviläisten omaehtoista harjoittelua ja varustautumista on  lyöty ylhäältä päin 
ja lujaa. Valtiomme nykyisellä puolustusbudjetilla ei ikinä pystytä tarjoamaan kaikkea re-
serviläisten tarvitsemaa koulutusta, harjoitusta sekä varustusta, vaan on hyväksyttävä se 
fakta että reserviläiset varustautuvat markkinatalouden tarjoamilla välineillä sekä koulut-
tautuvat ja harjoittelevat omaehtoisesti reserviläisyhdistyksien, kaupallisten toimijoiden 
sekä MPK:n koulutustarjonnan puitteissa. Jotta reserviläisten tuhansien eurojen sijoituk-
sista omaan suorituskykyynsä voisi saada tehokkaammin synergiaetua puolustusvoimien 
kanssa, tulisi näitä hankintoja yhdenmukaistaa ja ohjeistaa nykyistä paremmin. Työ- ja 
kouluelämässä tämä ajatus tunnetaan ehkä paremmin käsitteellä BYOD (Bring Your Own 
Device), joka on hyvä esimerkki miten ihmisten olemassa olevia resursseja käytetään ko-
konaisuuden kannalta hyödyksi ja samalla myös yksittäisen yksilön suorituskyky nousee.

Lopuksi haluan onnitella lippujuhlan päivänä ylennettyjä sekä palkittuja reserviläisiä ja 
muita maanpuolustustyön aktiiveja ja samalla toivottaa kaikki tervetulleeksi heinäkuussa 
SuomiAreenaan Poriin, jossa Puolustusvoimat yhdessä reserviläisten kanssa ovat koko vii-
kon vahvasti esillä.



4  KARHU KARHU  5

Kesäyön marssi järjestettiin Porissa ensimmäistä kertaa 25–26. toukokuuta, ja se 
ylitti osallistujatavoitteen. Osallistujia arvioidaan olleen yli 400.

– Yli 400 osallistujan lisäksi mukana oli noin 100 vapaaehtoista toimijaa marssiorganisaa-
tiossa. Vapaaehtoiset mahdollistivat iloisen mielen liikuntatapahtuman järjestämisen, kom-
mentoi marssin johtaja Eemeli Lappalainen.

Kävelymatkoja oli tarjolla kuudesta kilometristä aina 60 kilometriin asti. 60 kilometrin 
ultramatkallekin suuntasi noin 50 marssijaa ja suosituin matka oli 25 kilometriä.

Porissa järjestetty Kesäyön marssi oli järjestyksessään ensimmäinen neljästä valtakun-
nallisesta marssista – muut marssit kuljetaan tänä vuonna Tuusulassa, Jyväskylässä ja Ro-
vaniemellä.

Kesäyön marssi järjestetään Porissa myös ensi vuonna.
Kesäyön marssi on vuosittain järjestetty valtakunnallinen kävelytapahtuma. Järjestyk-

sessä ensimmäinen Kesäyön marssi järjestettiin Tuusulassa 5. – 6. kesäkuuta 1998. Marssi 
on toteutettu useilla paikkakunnilla, tänä vuonna ensimmäistä kertaa Porissa.

Porin kesäyössä jopa 400 marssijaa!

Ensimmäiset marssijat lähtivät matkaan Porilaisten marssin tahdittamina.

Marssin varajohtajan toimi Porin Reservinaliupseerit ry:n puheenjohtaja 
Jari Multisilta (kuvassa keskellä).

Marssireiteillä pääsi nauttimaan kesäisestä 
Porista.

Kuvat: Juhani Lukka
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Kokemäenjoki ylitettiin vanhaa rautatiesiltaa pitkin.

Hymy on herkässä, kun askeleet lähestyvät maalisuoraa.

Varvourinjuovan vehreää rantareitti oli 
uusi tuttavuus myös monelle porilaiselle.

Itä-Porin nurmikentän huoltopisteestä vastasivat Porin 
Seudun Maanpuolustusnaiset.

Marssin 
johtajan 
kiitos

Marssin osallistujilta saadun 
palautteen perusteella tapah-
tuman järjestelyt toimivat pää-
osin kiitettävästi ja suurin osa 
palautteesta oli myönteistä – 
joissain tapauksissa jopa ylistä-
vää. Tapahtuma oli onnistunut 
matalankynnyksen liikunta-
tapahtuma, jossa nähtiin kai-
ken tasoisia marssijoita. Osal-
tani haluan kiittää kaikkia 
marssin järjestelyihin osallistu-
neita henkilöitä, yrityksiä, yh-
distyksiä, Porin kaupunkia ja 
Puolustusvoimia hyvästä yh-
teistyöstä ja positiivisesta asen-
teesta asioiden hoidossa. Suuri 
kiitos myös kaikille marssijoil-
le – teidän takianne tätä vapaa-
ehtoistyötä tehdään. Oli hienoa 
nähdä, miten innolla ihmiset 
olivat mukana tapahtumassa. 
Ensi vuonna marssitaan uudes-
taan Porissa, joten toivottavasti 
mahdollisimman monen kans-
sa nähdään myös silloin.

EEMELI LAPPALAINEN

Kuvat: Juhani Lukka
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– 2001 muutin työn perässä Poriin. Suo-
men Ilmailuopistossa esimieheni Matti 
Pihlajamäki oli aktiivinen reserviläinen ja 
ammunnan harrastaja. Hänen innostama-
naan liityin Satakunnan ampujiin ja kävin 
Practical -kurssin 2002. Hankin ensimmäi-
sen rynkyn ja pistoolin saman tien, kertoo 
Jari Halttunen.

Ampuminen edellä
– Nuoruuteni vietin Keskisuomessa,  Saa-
rijärvellä ja sain siellä kosketuksen eri am-
muntalajeihin. Harrastin jonkun verran il-
ma-aseammuntaa ja pääsin silloin tällöin 
ampumaan kavereiden ruutiaseilla.  Armei-
jan jälkeen harrastukseen tuli pitkä tauko. 

Jari Halttunen tuli mukaan reserviläis-
toimintaan – monen muun tavoin – juu-
ri ampumaharrastuksen elpymisen kaut-
ta. Hän palasi ensin ampumaradalle ja liit-
tyi sitten myös Harjavallan Reserviläisiin. 
Tämän jälkeen hän on suorittanut MPK:n 
kurssivalikoimasta mm. Tarkka-ampuja-,  
kohteensuojaus- ja SRA-kursseja.

– Työ ja perhe on pitänyt viime vuodet 
kiireisenä ja valitettavasti osallistuminen 
muuhun yhdistoimintaan on ollut olema-
tonta, Halttunen harmittelee. 

Harrastuksessa 
on vaikea päästä alkuun
 – Aktiivisissa nuorissa on tulevaisuus. Kyn-
nystä ammunta harrastuksen kokeilemiseen 

ja/tai aloittamiseen pitäisi pystyä alenta-
maan. Satakunnassa on kyllä todella erin-
omaiset harrastemahdollisuudet ja MPK:lla 
hyvin erilaisia kursseja, joiden taso on kor-
kea. Uusien harrastajien saaminen on ongel-
mallista kun ei ole omia aseita. Tässä on täl-
lainen muna/ kana -asetelma. Eli jos ei ole 
asetta, on vaikea osoittaa harrastuneisuut-
ta, ja kun ei pysty osoittamaan harrastunei-
suutta ei saa aseenhankintalupaa, korostaa 
Jari Halttunen.

Tärkeää olisikin, että reserviläisyys ja 
kiinnostus reservijärjestöjen tarjoamaan 
ampumatoimintaan olisi edelleen luonteva 
reitti ja peruste aselupien saamiseen. 

– Toiminnalliset lajit näyttävät kasvatta-
van suosiotaan ja onneksi   muiden “perin-
teisten” lajien ampujat ymmärtävät parem-
min, että se on kaikkien ampujien etu, jos 
ammunnanharrastajia on paljon.

Nuoret mukaan 
omalla esimerkillä
Jari Halttunen on Suomen Ilmailu opistossa 
pääteoriaopettajana ja lennonopettajana. 
Hän kouluttaa tulevia liikennelentäjiä. 

– Lentokoulutuksen osalta oma erikoi-
suuteni on virheliikekoulutus. Se vastaa 
varsin läheisesti autokoulujen liukaanke-
lin ajoharjoituksia. Jos lentokoneella jou-
dutaan johonkin epätavalliseen lentotilaan, 
niin tavoitteena on saada lentokone turval-
lisesti takaisin hallintaan. Tässä koulutuk-
sessa on riskienhallinta erittäin merkittäväs-
sä osassa, jotta koulutus pystytään suoritta-
maan turvallisesti. Tässä on taas yhteys am-
muntaan – ammunta on turvallista oikein 
suoritettuna, Halttunen painottaa.

Halttusen uusioperheeseeni kuuluu seit-
semän lasta ikähaarukalla 6–28 vuotta. 

– Kaikkien heidän kanssa on käyty am-

pumassa useita kertoja ja mukana on ollut 
myös heidän kavereitaan. Viidestä lapses-
tani neljä on kiinnostunut ammunnasta ja 
kaksi on käynyt SRA -kurssinkin. Minul-
la on pieni kampanja “Haaveet korkealle”, 
jonka tavoitteena on aktivoida nuoria. Sa-
malla kun he tavoittelevat haaveita, he teke-
vät paljon positiivisia asioita huomaamat-
taan, joilla on vaikutusta myös muuhun 
elämään. Haaveita tavoitellessa opitaan or-

ganisoimaan asioita, hankitaan tietoa, kär-
sivällisyyttä, tehdään töitä rahoitusta varten 
jne...

Lentäminen ja ammunta ovat kummat-
kin Jari Halttusen mielestä hyviä esimerk-
kejä kurinalaisesta ja vastuunalaisesta toi-
minnasta.  

JUHANI LUKKA

Video koululennolta
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=TQj3vO2lXXk

Taitolentoa melkein Katinkurun ampu-
maradan päällä.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=fMVbXDl5huw

 
 

Ampuminen ja lentäminen 
ovat kurinalaista toimintaa

Tässä koulutuksessa on riskienhallinta
erittäin merkittävässä osassa, 

jotta koulutus pystytään 
suorittamaan turvallisesti. 

Jari Halttunen kouluttaa tulevia liikennelentäjiä. Hän toimii Suomen Ilmailu opistossa pääteoriaopettajana 
ja lennonopettajana. 

Kuva: Juhani Lukka



10  KARHU KARHU  11

Ilmailussa kaikkea toimintaa arvioidaan 
SMS-analyysin kautta. Siinä on huomioi-
tu vaikuttavauus ja todennäköisyys. Asi-
at joiden mekitys turvallisuuden kannalta 
on merkityksetöntä tai todennäköisyys on 
olematon, jätetään huomioimaatta. Koko 
organisaation toimintaa peilataan tämän 
järjestelmän kautta ja sen avulla etsitään to-
delliset ja merkittävät uhat. Tämän jälkeen 
keskitytään oikeiden ongelmien poistami-
seen ja hyväksytään tietyissä rajoissa olevat 
riskit. Ilmailussa on ollut pakko keskittyä 
oleellisiin asioihin, se on ollut ainoa keino 
turvallisuuden lisäämiseen. Täysin aukoton-
ta tai turvallista ei saa mistään riskejä sisäl-
tävästä toiminnasta, mutta oikeisiin asioihin 
puuttumalla saada riskiejä merkittävästi pie-
nennettyä.

Ammunnassa on paljon ilmailuun ja 
lentäjien koulutukseen liittyvää yhtäläisyyt-
tä, liittyen riskien hallintaan ja soveltuvien 
ihmisten valintaan. Ihminen on lentotur-
vallisuuden tärkein lenkki.

Sama pätee aseturvallisuudessa, aseen 
tekniset ominaisuudet ovat täysin  merki-
tyksettömiä aseturvallisuudessa verrattuna 
ihmisen osuuteen. Ihminen on aseturvalli-
suuden tärkein osa, keskitytään siihen.

Turvallinen lentäjä
Kansainvälinen siviili-ilmailun järjestö 
(ICAO) on julkaissut vuosia sitten käsit-
teen turvallisesta lentäjästä KSA (Knowled-
ge Skill Attitude), eli tiedot taidot asenteet. 
Seuraava kaava havainnollistaa sitä vielä pa-
remmin.

 (K+S)A=>safety
 
Kaikkia kolmea tekijää tarvitaan, mut-

ta asenteen merkitys on erittäin suuri. Vaik-
ka lentäjällä on hyvät tiedot ja taidot, mut-
ta asenne on väärä se nollaa koko turvalli-

suuden. Turvallinen lentäjä koostuu hyvistä 
tiedoista, taidoista ja asenteesta.

 
Turvallinen aseenkäsittelijä 
tai turvallinen aseenhaltija
Aselupien haltijoiden pitää kuulua riskikar-
toituksen mukaan sellaiseen ryhmään, että 
he ovat turvallisia aseenkäsittelijöitä. Edellä 
olevaa logiikkaa voidaan soveltaa myös tur-
valliseen aseenkäsittelijään hieman muokat-
tuna.

  Turvallinen aseenkäsittelijä koostuu 
seuraavista tekijöistä:

·         Tiedot ja taidot (koulutus)
·         Asenne ja arvot (opittua)
·         Luonne (vanhemmilta geeneissä)
·         Elämänhallinta
 
Hyvät tiedot ja taidot eivät tee turval-

lista aseenkäsittelijää, jos asenne on vää-
rä tai luonteen ja elämän hallinnan kanssa 
on ongelmia. Asenne ja arvot ovat opittua 
ja luonteen me saamme vanhemmilta gee-
neissä. Ongelmat elmänhallinnassa ovat vi-
ranomaisen tiedossa. Lupia myönnettäes-
sä painopiste pitää siirtää henkilöön, eikä 
aseen ulkonäköön tai teknisiin ominaisuuk-
siin. Yksikään ase ei ole vaarallinen ilman 
ihmistä. Hyvää ammattimaista koulutus-
ta saa useita eri teitä, josta MPK on hyvänä 
esimerkkinä.

JARI HALTTUNEN

Suomi-Areena on Suomen suurin yhteis-
kunnallinen keskustelutapahtuma, joka 
järjestetään Porissa 16.-20.7.2018. Suo-
mi-Areenan yhtenä pääyhteistyökumppani 
toimii 100-vuotista juhlavuottaan viettävä 
Puolustusvoimat. Keskustelutilaisuuksien 
teemoja ovat turvallisuus, vastuullisuus ja 
suvaitsevaisuus. Maanpuolustusjärjestöt 
ovat päättäneet olla tapahtumassa aktiivises-
ti esillä.

Suomen Reserviupseeriliitto, Reservi-
läisliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys, Suomen Lottaperinneliitto, Maan-
puolustusnaisten Liitto ja Naisten Val-
miusliitto järjestävät yhdessä keskustelu-
tilaisuuden kaupungintalon pihalla kes-

kiviikkona 18.7.2018 klo 17.30-18.30. 
Keskustelun  aiheena on: Yhteiskunnalli-
nen turvallisuus – mihin vapaaehtoisia tar-
vitaan?

Panelisteina tilaisuudessa nähdään Suo-
men Reserviupseeriliiton puheenjohta-
ja Mikko Halkilahti, Naisten  Valmius-
liiton puheenjohtaja  Anne Holmlund, 
Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohta-
ja Mervi Liimatainen, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Pel-
tomäki, Reserviläisliiton puheenjohtaja  Il-
po Pohjola ja ministeri Elisabeth Rehn.

Keskustelutilaisuuden kanssa sama-
na päivänä keskiviikkona  nähdään Porissa 
myös Puolustusvoimat 100 -taistelunäytös. 

Näkökulma turvallisuuden lisäämiseen

Ihminen on 
aseturvallisuuden 
tärkein osa

Näytöksen paikkana toimii Kirjurinluoto ja 
se alkaa klo 14.30. Yleisöllä pääsy näytös-
alueelle on klo 13.00 alkaen. Sekä keskus-
telutilaisuuteen että taistelunäytökseen on 
yleisöllä vapaa pääsy.

Muitakin maanpuolustukseen ja tur-
vallisuuteen liittyviä keskustelutilaisuuk-
sia järjestetään pitkin viikkoa, joten kan-
nattaa perehtyä Suomi-Areenan ohjelmaan 
ja  suunnata  kohti mielenkiintoisia keskus-
teluja.  Porin Etelärannassa on lisäksi maa-
nantaista perjantaihin Puolustusvoimien 
kalustonäyttely, jossa näkemistä ja  koke-
mista riittää kaiken ikäisille.

EEMELI LAPPALAINEN

Maanpuolustus Porin Suomi-Areenan keskiössä

Kuva: Eemeli Lappalainen

Vuonna 2017 Suomi-Areenassa keskusteltiin siitä, mitä maanpuolustus on ja kuinka se kuuluu kaikille.

Jari Halttunen on työskennellyt turvallisuuskriittisellä alalla yli 25vuotta. Alalla, 
jossa riskien hallinta ja riskien kartoitus on arkipäivää. Lentokoulutuksessa pie-
nikin virhe voi johtaa hengenvaaraan.

Kuva: Juhani Lukka
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Puolustusvoimat irtisanoi varuskuntien hen-
kilöstökerhojen vuokrasopimukset 1.1.2017 
lukien. Useimmilla varuskuntapaikkakun-
nilla päätös on merkinnyt kerhotoiminto-
jen päättymistä. Omistaja Senaatti-kiinteis-
töt on laittanut useimmat kerhokiinteistöt 
myyntiin. Säkylässä Huovinrinteen Upsee-
rikerho ry on jatkanut toimintaa Senaatti-
kiinteistöjen kanssa tehdyllä erillisellä sopi-
muksella ja Huovinrinteen Päällystökerho 
on jo lopettanut toimintansa.

Useissa varuskunnissa on etsitty rat-
kaisuja kerhotoiminnan jatkamiseksi il-
man Puolustusvoimien vuokratukea. Kai-
kissa myönteisissä ratkaisuissa alueen kun-
nat ovat olleet mukana. Säkylän kunta on-
kin tarjoutunut ostamaan kerhokiinteistön 
Senaatti-kiinteistöiltä ja valmistelee kerho-
kiinteistön lahjoittamista vireillä olevalle 
Huovinrinteen kerhosäätiölle.

 Ratkaisu mahdollistaa kiinteistön säily-
misen Porin prikaatin, maanpuolustusjär-
jestöjen ja ympäröivän yhteiskunnan käy-

tössä.
– Työn alla oleva ratkaisu mahdollistaa 

arvokkaan perinnetoiminnan jatkumisen 
Huovinrinteellä. Pidämme erittäin positii-
visena, että asiassa on löytymässä yhteinen 
tahtotila. Se on osoitus laajasta Puolustus-
voimien nauttimasta tuesta yhteiskunnassa, 
Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali 
Rami Saari kiittelee.

 Erilaisia ratkaisuja toiminnan jatkumi-
seksi on kartoitettu ja lähtökohtana on ol-
lut, että kerhokiinteistölle löytyy omistaja, 
joka luo edellytykset kiinteistön ylläpidolle 
ja siellä toteutettaville toiminnoille. Tämän 
toteuttamiseksi on löytynyt yhteinen näke-
mys Huovinrinteen kerhosäätiön perusta-
miseksi.

– Perustettavan Huovinrinteen kerho-
säätiön tarkoituksena on edistää kerhope-
rinteen säilymistä Säkylän Huovinrinteellä, 
tukea Porin prikaatin ja maanpuolustusjär-
jestöjen toimintaa Varsinais-Suomen ja Sa-
takunnan alueella, sekä edistää maanpuo-

lustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä, to-
teaa kerhosäätiön puuhamiehenä toiminut, 
prikaatikenraali evp. Olli Nepponen.

 Kerhosäätiön perustajiksi on tulossa 
Porin prikaatin tukisäätiö, Säkylän kunta, 
Porin prikaatin kilta ry ja Porin Reserviup-
seerikerho ry. Uudistuksen myötä kerho-
kiinteistön ja ravintolapalveluiden käyttöä 
suunnitellaan laajennettavaksi palvelemaan 
varuskunnan lisäksi laajalti yhteiskuntaa. 
Tiloja voitaisiin jatkossa käyttää vuokrape-
rusteisesti muun muassa häiden ja muiden 
juhlien järjestämiseen. Huovinrinteen Up-
seerikerho ry:n omaisuus sekä muun muas-
sa kiinteistössä säilytettävät Porin prikaatin 
perinne-esineet tulevat säilymään tärkeänä 
osana rakennusta.

 Suunnitteilla on Porin prikaatin oman 
Porilaismuseon pystyttäminen aikaisemmin 
Päällystökerhon käytössä olleeseen osaan 
kiinteistöä.

 
EEMELI LAPPALAINEN

Etualalla kuvassa prikaatikenraali evp. Olli Nepponen ja prikaatikenraali Rami Saari. Takarivissä Porin Reserviupseerikerho ry:n 
varapuheenjohtaja yliluutnantti res. Eemeli Lappalainen, Huovinrinteen Upseerikerho ry:n puheenjohtaja everstiluutnantti Jan-
ne Varjonen, Porin prikaatin kilta ry:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tapani Mikola ja Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.

Reserviupseerit varmistamassa kerhoperinteen 
jatkumisen Huovinrinteellä

Satakunnan reserviläisten 
ylennystilaisuus Hakalinnassa

 
Satakunnan reserviläisten ylentämistilaisuus järjestettiin 4. 
kesäkuuta Pomarkun entisellä suojeluskuntatalolla Haka-
linnassa. Paikalle oli saapunut vajaa kolmekymmentä ylen-
nettävää seuralaisineen ja saman verran muita kutsuvierai-
ta. Tilaisuuden aluksi julkistettiin ylennykset, jonka jälkeen 
Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin saivat 
majuri Pasi Suominen ja kapteeni Vesa Viirros. Molem-
mat palkitut ovat Rauman Reserviupseerikerhon jäseniä, 
sekä Satakunnan Reserviupseeripiirin hallituksen jäseniä. 
Toimissaan he ovat edistäneet aktiivisesti reserviupseerei-
den yhteisiä pyrintöjä ja olleet vapaaehtoisesti lujittamassa 
maanpuolustustahtoa Satakunnassa.

EEMELI LAPPALAINEN

Ylennettävät kolmirivissä.

Puheen ylennetyille piti Lounais-Suomen aluetoimiston pääl-
likkö, everstiluutnantti Joni Lindeman.

Kuvat: Pasi Lahtonen

Listat ylennyksistä sivulla 35
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LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

jatkuu 

Tarkastelen tässä kirjoituksessa ajankohtai-
sia asioita aluetoimiston suunnasta sekä tur-
vallisuustilannetta Lounais-Suomen alueel-
la omasta näkökulmastani. Osaa varsinkin 
jälkimmäisen aiheen asioista olen käsitellyt 
aikaisemmin, mutta kertaus on opintojen 
äiti entisen Rooman senaattorin periaatteel-
la ”Karthago on hävitettävä”.

Yhteenvetona aluetoimistosta todetta-
koon, että meillä menee hyvin, mutta ko-
vaa. Vuoden 2018 kevät on ollut ja on alue-
toimistossa kaksijakoista aikaa; osittain on 
ollut asevelvollisuusalalla rauhallisempaa 
kuin syksyllä kutsuntojen aikana, mutta 
toisaalta operatiivisen alan kiireet ovat työl-
listäneet kaikkia toimiston henkilöitä. Ase-
velvollisuusalan tärkeimmät asiat ovat olleet 
syksyn kutsuntojen valmistelut kutsunta-
kuulutusten laatimisineen, kutsuntakirjei-
den postittamisineen sekä kutsuntatilojen, 
tarvittavien henkilöiden ja muiden resurs-
sien varaamisineen. Lisäksi huhtikuun 10. 
päivänä aluetoimisto järjesti naisten vapaa-
ehtoiseen varusmiespalvelukseen hakeutu-
vien valintatilaisuuden, johon osallistui jo 
toisena vuonna peräkkäin ennätysmäärä 
lounaissuomalaisia nuoria naisia. Seuraava-
na päivänä, 11. huhtikuuta pidettiin kan-
salaisuuden saaneiden kutsunnat, joka on 
merkittävä osa maahanmuuttaneiden nuor-
ten miesten kotouttamisprosessia ja integ-
roitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Lisäksi asevelvollisuusalaa on työllistänyt 

Puolustusvoimien lippujuhlapäivään liitty-
vien ylennysesitysten valmistelut, jotka al-
kavat esitysten koostamisella jo noin kolme 
kuukautta ennen varsinaista ylennyspäivää. 
Tämä on hyvä pitää mielessä jatkoa silmäl-
läpitäen esimerkiksi 6.12.2018 ylennyksiin 
liittyen. Asevelvollisuussektorille on saatu 
myös uusi työntekijä, jonka ”sisäänajo” on 
ollut käynnissä 1.3.2018 siirtopäivästä al-
kaen. Uusi työntekijämme on ammattiali-
upseeri ja hän tuo siten jatkuvuutta ja py-
syvyyttä toimialalle upseereiden tullessa ja 
mennessä tasalta ja puolelta. Yksityiskoh-
tana mainittakoon, että Lounais-Suomen 
aluetoimisto on ensimmäinen ja tällä het-
kellä ainut aluetoimisto, jossa urapolku on 
avattu ammattialiupseerille.

Operatiivista alaa ovat työllistäneet ke-
vään harjoitukset yhdessä Lounais-Suomen 
maanpuolustuspiirin kanssa sekä operatii-
vinen suunnittelu ja valmiuden kehittämi-

nen. Työtä on tehty sekä ns virkatyönä että 
yhdessä reserviläisten kanssa ja vaikka sar-
kaa on vielä paljonkin kynnettävänä, niin 
voin ylpeänä todeta, että paikallisjoukon 
suunnitelmat vastaavat erinomaisesti ny-
kyiseen uhkakuvaan ja meidän valmiutem-
me käskettyjen tehtävien toteuttamiselle on 
korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Täs-
tä kuuluu suuri kiitos sekä aluetoimiston 
omalle henkilöstölle että aktiivisesti toimin-
nassa mukana oleville reserviläisille. Valmi-
uden kehittämiseen kuuluu myös maakun-
takomppanian virka-apujoukkueen nime-
äminen valmiusjoukkueeksi. Pelkkä nimi 
ei tietenkään lisää valmiutta, mutta yhdes-
sä maakuntakomppanian johdon kanssa 
joukkueen koulutusta kehitetään eteenpäin 
niin, että tällä valmiuden tehostamisvai-
heen nyrkillä on kyky myös muuhun kuin 
liikenteenohjaukseen. Samalla tietenkin 
testataan myös henkilöstön sitoutuneisuut-

ta toimintaan, koska maakuntakomppani-
aan ja sen valmiusjoukkueeseen kuulumi-
sen motiivina ei voi olla vain kotiin saatavat 
varusteet. Sitoutuneisuus osoitetaan osallis-
tumisella harjoituksiin ja koulutukseen ja 
vasta tämä sitoutuneisuus antaa oikeuden 
edellä mainittuihin rusinoihin pullassa. To-
ki on ymmärrettävää, että kaikkiin tapah-
tumiin ei välttämättä pääse osallistumaan, 
koska reserviläisillä on käsittääkseni ihan 
omakin elämä. Mutta jos osallistumisinten-
siteetti on alle puolet tapahtumista, niin sil-

loin ei valitettavasti ole ansainnut oikeutta 
kuulua joukkoon ja varusteisiin.

Se, mihin olen kiinnittänyt erityistä 
huomiota päällikköaikanani, on erinomai-
nen yhteistoiminta muiden viranomaisten 
ja toimijoiden kanssa Lounais-Suomessa. 
Ja tämä yhteistoiminta on laajentunut niin 
yhteistoimintatapahtumien laadun ja mää-
rän kuin yhteistoimintaosapuolten luku-
määrän osalta. Ehkä syynä on muuttuneen 
turvallisuusympäristön tiedostaminen ja 
uhkakuvien parempi ymmärtäminen, mut-

ta selvästi olen havainnut Puolustusvoimien 
hyväksymisen paremmin osaksi kokonais-
turvallisuuden tuottajia eikä sotilaita pidetä 
enää vain pappilan hätävarana silloin, kun 
on tarve taistella panssariarmeijoita vastaa 
rajalla. Erityisen tyytyväisenä olen huoman-
nut esimerkiksi elinkeinoelämän suhtau-
tumisen asiaan. Entiset alueelliset varautu-
mistoimikunnat on taas herätetty henkiin 
nimellä elinkeinoelämän varautumistoimi-
kunta (ELVAR).  Näitä toimikuntia, joiden 
tehtävänä on tukea elinkeinoelämän varau-
tumista, valmiutta ja jatkuvuudenhallintaa, 
on maassa nyt jo useita alueellisina toimi-
joina. Mielenkiintoinen havainto kuiten-
kin on, että ainoastaan Lounais-Suomen 
ELVAR:n toiminnassa on mukana sotilaita 
(lue LSALTSTO:n edustus), vaikka yhteis-
toiminta elinkeinoelämän kanssa on keskei-
sen tärkeää myös puolustusvoimien toimin-
nan kannalta niin normaalioloissa kuin val-
miutta kohotettaessa.

Mitenkäs se maailma sitten makaa Itä-
meren alueella sotilaan silmin katsottuna? 
Media on pullollaan synkkiä pilviä, kun 
puhutaan turvallisuustilanteen muuttumi-
sesta sekä informaatioSODASTA, kyber-
SODASTA ja kauppaSODASTA. Tarkas-
tellaanpa toteamusta turvallisuustilanteen 
muuttumisesta. Ensin pitää tietysti kysyä, 

Paikallisjoukon suunnitelmat vastaavat 
erinomaisesti nykyiseen uhkakuvaan ja meidän 
valmiutemme käskettyjen tehtävien 
toteuttamiselle on korkeammalla kuin 
koskaan aiemmin.

Miten maailma makaa?
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JONI LINDEMAN
Everstiluutnantti

Lounais-Suomen Aluetoimiston 
Päällikkö

mihin verrattuna tilanne on muuttunut? 
Jos verrataan nykyistä suurvaltojen nokit-
telua tai sotilaallista aktiviteettia Itämeren 
alueella ja sen reunavaltioissa esimerkik-
si 1970- ja 1980 -lukuihin, niin onko mi-
kään muuttunut? Samanlaista toimintaa on 
luettavissa historiankirjoista ja osa muistaa 
tapahtumia jopa omakohtaisina elämyk-
sinä YLE:n uutisista (kun muita televisio-
uutisia ei ollut) kylmän sodan ajalta. Jos 
taas nykyistä tilannetta verrataan 1990- ja 
2000 -luvun tilanteeseen, niin kyllä turval-
lisuusympäristö on muuttunut. Viimeiset 
20–25 -vuotta ennen Krimin valtaamista 
ja Itä-Ukrainan sotaa Euroopassa ja Itäme-
ren alueella elettiin harmonisessa rinnak-
kaiselossa ja yhtenä suurena perheenä. Toi-
saalta samana ajanjaksona eurooppalaiset 
valtiot kävivät sotia tai osallistuivat sodan-
kaltaisiin kriiseihin enemmän kuin kylmän 
sodan aikana. Nämä tapahtuivat kaukana 
Euroopasta ja ne oli verhottu kriisinhallin-
nan kaapuun, joten ne eivät koskettaneet 
tavallista ihmistä niin kovasti. Vuosi 2014 
toi kriisit ja sodan takaisin lähelle euroop-
palaisia ja eurooppalaista arkipäivää. Tilan-
netta tietysti synkisti se, että yksi Ukrainan 
sodan osapuolista on eurooppalainen suur-
valta, vaikka se ei sitä virallisesti myönnä-
kään. Kun tähän vielä liitetään entistä laaja-
alaisempi ja aktiivisempi viestintä, niin ih-
miset ovat mieltäneet tilanteen muuttuneen 
turvattomammaksi. 

Sodankäyntiä tarkastelen ehkä hieman 
jäykkälavettisesti, mutta minun mielestä 
SODASSA tulee henkilö- ja materiaalitap-
pioita. Ihmisiä siis kuolee ja infrastruktuu-
ria, taloja, siltoja, laitoksia, tuhoutuu niin 
kuin tapahtuu Syyriassa ja Itä-Ukrainassa 
tänäkin päivänä. Siksi on mielestäni vää-
rin puhua, että Suomi on informaatio- tai 
kybersodassa, vaan pitäisi enemminkin pu-
hua Suomen olevan informaatio- ja kyber-
vaikuttamisen kohteena. Kaikilla valtioilla 

on omat ulko-, turvallisuus- ja sisäpoliitti-
set tavoitteet. Näihin tavoitteisiin pyritään 
käyttäen erilaisia keinoja, joista sodankäyn-
ti on se viimeinen peliliike, kun muut kei-
not eivät tuota tulosta. Tavoitteisiin pääse-
misessä niin valtiollisessa toiminnassa kuin 
vaikka perhe-elämässä kysehän on mieliku-
vista, markkinoinnista ja päätöksentekoon 
vaikuttamisesta. Toista osapuolta ”manipu-
loidaan” niin, että hän ”ostaa” sinun aja-
tuksen tai toimii sinun tavoitteiden mu-
kaisesti. Edesmennyt esimieheni Porin pri-
kaatissa kiteytti tämän lausahdukseen, että 
”vaihdoimme eilen vaimoni kanssa ajatuk-
sia ja nyt Hannelella on minun ajatus asi-
asta”. Tästä on kyse myös valtioiden välises-
sä toiminnassa ja valtiollisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Vaikutetaan kohdevaltioon 
niin, että se toimii aktiivisen valtion tahdon 
mukaisesti. Ja parhaiten tähän päästään si-
ten, että informaatio- ja kybervaikuttami-
sen avulla ”isketään” tavalliseen kansaan ja 
yleiseen mielipiteeseen. Näin saadaan pää-
töksentekijät, jotka tietysti haluavat miel-
lyttää äänestäjiään, yleisen mielipiteen 
vuoksi tekemään sellaisia päätöksiä, jotka 
tukevat aktiivisen valtion tavoitteita. Täs-
sä yleiseen mielipiteeseen vaikuttamisessa 
ja TAISTELUSSA kansalaisten mielikuvis-
sa on vastuullinen media aivan keskeisessä 
asemassa. Puhutaanko informaatioSODAS-
TA vai informaatioVAIKUTTAMISESTA? 
Sotahan on tietysti mediaseksikkäämpää ja 
myyvempää kuin vaikuttaminen, mutta pi-
tää kysyä onko tarkoitus lisätä kansalaisten 
turvattomuuden tunnetta vai uutisoida fak-

 14.7. kotiutettiin 347 vuorokautta palvelleet johtajat ja miehistön tehtäviin koulutetut ja viikkoa myöhemmin 165 vuorokautta palvel-
leet miehistön jäsenet. Kotiuttamis- ja ylentämistilaisuuksissa palkittiin palveluksessa ansioituneita varusmiehiä. Satakunnan Reserviup-
seeripiirin plaketin saivat vänrikit Anne Jukarainen ja Leevi Leppänen. Satakunnan Reserviläispiirin plaketilla palkittiin kersantit Teemu 
Viitaniemi ja Jesse Numminen.
 
Uudet alokkaat astuvat palvelukseen jälleen 9.7.2018.

 EEMELI LAPPALAINEN
 

toja neutraalisti. Vai onko sota-sanan käyt-
tämisessä juurikin kyse informaatiovaikut-
tamisesta, jolla oikeasti pyritään vaikutta-
maan kansalaisten mielikuviin ja lisäämään 
turvattomuuden tunnetta? Suomihan on 
tutkimusten mukaan yksi maailman turval-
lisimmista maista, mutta silti suomalaisten 
turvattomuuden tunne lisääntyy vuosi vuo-
delta. Sopiikin kysyä miksi?

Yhteenvetona totean, että aluetoimisto 
toteuttaa aktiivisesti sille käskettyjä tehtäviä 
niin asevelvollisten asioiden hoitamisessa 
kuin turvallisuuden tuottamisessa paikal-
lisella tasolla pitäen yllä korkeaa valmiutta 
toimia tarpeen mukaan. Turvallisuustilanne 
Itämeren alueella on muuttunut viimeiseen 
kahteenkymmeneen vuoteen verrattuna, 
mutta silti Suomeen ei tällä hetkellä kohdis-
tu merkittävää sotilaallista tai sodan uhkaa. 
Silmät ja korvat on kuitenkin syytä pitää 
auki ja mielikuvien muodostamisessa luot-
taa vastuulliseen mediaan sekä viranomai-
siin eikä pelkästään sosiaaliseen mediaan.

PS: Kertomassani entisen esimiehen 
lausahduksessa oli kyse todellisesta infor-
maatiovaikuttamisesta: Esimieheni loi mie-
likuvan, että hän johti päätöksentekoa ko-
tona, mutta totuus oli kuitenkin ihan päin-
vastoin; vaimo se oli, joka johti toimintaan 
ja teki päätöksiä kotona niin kuin meillä 
monella…

Vuosi 2014 toi kriisit ja sodan 
takaisin lähelle eurooppalaisia 
ja eurooppalaista arkipäivää.

Oletko kiinnostunut maanpuolustuksellisesta 
yhteistyöstä Viroon?
Satakunnan Reservipiirit ovat aloittaneet tunnustelut mahdollisen yhteistyön luo-
miseksi Viron Kaitseliitin* Järvan maleviin. Järva eli Järvamaa on maakunta Viron 
keskiosassa. Asukkaita on n. 30 000 ja pääkaupunki on Paide. Maakunta on etupääs-
sä tasanko- ja kumparemaata joka soveltuu viljeltäväksi.

Yhteistyön luomiseksi perustetaan ns. Viro –toimikunta. Toimikunnassa tarvi-
taan luonnollisesti aktiivisia jäseniä eli mikäli asia tuntuu kiinnostavalta ota yhteyttä 
sähköpostilla: ravo.sarmet@dnainternet.net tai puhelimella: 040 562 8182 viimeis-
tään elokuun aikana.

Sysäys asiaan on lähtöisin Reserviläisliitosta.

*Kaitseliit (Suojeluliitto) on virolainen maanpuolustusjärjestö ja osa Viron puo-
lustusvoimia

Porin prikaatista kotiutetaan kesäkuussa 1625 varusmiestä

Vasta ylennetyt vänrikit kahvilla läheisineen Niinisalon sotilaskodissa.
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Analysoituani 188-sivuisen ehdotuksen, 
olen tullut siihen tulokseen, että virkamies-
työryhmä on ylittänyt mandaattinsa ja teh-
nyt tulkintoja, jotka ovat tuottaneet huo-
mattavan määrän lisäyksiä ja muutoksia 
joita asedirektiivi ei vaadi ja jotka huomat-
tavasti lisäävät byrokratiaa ja huomattavasti 
hankaloittavat ampumaharrastusta, elinkei-
nonharjoittamista, asekeräilyä ja reserviläis-
toimintaa. Voidaan siis todeta, että työryh-
mä on kirjoittanut paljon muutakin kuin 
hallituksen ehdotus direktiivin toimeenpa-
nosta oli. Esimerkiksi niin sanottu reservi-
läispoikkeus on tehty niin vaikeaksi, että tu-
levaisuudessa tuskin kukaan tulee saamaan 
lupaa minkäänlaiselle aseelle reserviläispoik-
keuksena ja esimerkiksi ammunnan harras-
tajien ja elinkeinonharjoittajien oikeusturva 
on unohdettu kokonaan. 

Korjattavaa löytyy
Epäkohtien määrä luonnoksessa on suu-
ri ja ne tuodaan hyvin esiin eri järjestöjen 
lausunnoissa. Olen itsekin sitä mieltä, että 
lausunnolle tulleessa luonnoksessa on niin 
paljon korjattavaa, että ehdotus tulee koko-
naisuudessaan tarkastella uudelleen jatko-
valmistelevalla työryhmällä. Toivotaan, että 
Sisäministeriö nimeää jatkovalmistelevan 
työryhmän, joka sisältää myös alan järjestö-
jen edustajia. Työryhmä tekisi ehdotuksensa 
mahdollisimman pian. Eli jos kaikki menee 
niin, että tuo aselaki menee valiokuntakäsit-
telyyn vasta syksyllä, niin kuin todennäköis-
tä on, niin meillä olisi valmis ja asiallinen eh-
dotus kuinka lakia muutetaan. Nyt on myös 
kuulunut, että Saksa ja eräät muutkaan maat 
eivät ole menossa näin kovalla kiireellä. Lisä-
aika tekisi ihmeitä, sillä korjattavaa on.

Toki on tunnustettava voimakas epäilys 

siitä, että ministeriö ei tee uutta työryhmää. 
Suurempi mahdollisuus on sille, että minis-
teriö tekee lausuntojen jälkeisen varsinai-
sen hallituksen esityksen ministeriön omal-
la väellä. Sitä työtä varten tukea tulee lau-
sunnoista ja tällä kertaa lausunnoilla voi ol-
la ihan vaikutusta

Vaikka eduskunta oli aikanaan yksimie-
linen siitä että Suomessa tarvitaan ns. reser-
viläispoikkeusta, poikkeaa Sirpa Paateron 
ja Erkki Tuomiojan HS:n mielipidesivulla 
09 06 esittämä väite tästä kannasta. ”Suo-
men puolustus järjestelmä ei perustu yksityi-
seen aseen omistukseen. Ampuma-aseharras-
tukselle ei ole tarvetta esittää maanpuolustuk-
sellista oikeutusta tai yhtymäkohtaa”. Lipas-
rajoitusta tuskin muutetaan, vaikka lausun-
not olisivat minkälaisia. Tämän jälkeen on 
jäljellä vain poliittinen vaikuttaminen. 

Kotimaisia tiukennuksia 
on lisätty
Lakiin on lisätty kotimaasta tulleita tiuken-
nuksia, jotka vaikuttavat sekä reserviläisiin 
ja etenkin asekeräilijöihin. Sisäasiainminis-
teriö järjesti 21.5. keskustelu- ja kuulemisti-
laisuuden koskien aselakiehdotusta. Paikal-
la oli noin 40 henkeä, sisäsianministeriöstä, 
puolustusministeriöstä ja poliisihallitukses-
ta. Muu yleisö oli etupäässä asealantoimijoi-
ta. Vastapuolelta äänessä oli vain Rauhan-
puolustajien Laura Lodenius. 

Seuraavana tärkeimmät muutoskohdat 
Aseen osat on ilmoitettava poliisille. Iso-
kapasiteettinen lipas katsotaan aseen osaksi 
(kivääri yli 10, pistooli yli 20). Jos on hal-
lussa latauslaite ilman lupaa -> luvat on pe-
ruutettava. Lupien peruutus on erittäin voi-
makkaasti esillä lakiehdotuksessa ja anne-
taan vaikutelma, että lakiehdotukseen on 

laitettu useita miinoja ja voi tietämättään 
aiheuttaa pienestäkin syystä lupien peruut-
tamisen.

On ilmoitettava poliisille, jos ase laina-
taan pitemmäksi aikaa kuin 10 päivää. Ase-
luvan ehtojen täyttymistä seurattava joka 
5. vuosi (harrastuksen osoittaminen). Lupa 
peruttava, jos ehdot eivät täyty. Aseen osien 
määritelmät ovat jo nyt olleet tulkinnanva-
raisia. Deaktivoidut aseet ovat nyt direktii-
vissä ja ilmoituksenvaraisia ja niiden myyn-
nistä tai luovutuksesta koituu ongelmia. Jos 
deaktivoitu ase luovutetaan, sen deaktivoin-
ti on päivitettävä uusimpien määräysten 
mukaiseksi. Deaktivoidut aseet on ilmoitet-
tava poliisille viiden vuoden kuluessa.

Erityisen ongelman tulevat muodosta-
maan starttiaseet. Muunneltavuuden mää-

ritys on hankala asia. Tästä osoituksena 
ovat lukuisat oikeudenkäynnit. Myös muut 
muunneltavat esineet ovat tulossa lain pii-
riin. Sarjatuliaseiden laukaisukoneiston osat 
ovat nyt myös tulossa luvanvaraisiksi.

On olemassa uhka myös siitä, että EU-
asedirektiiviä tullaan vielä jatkossakin ki-
ristämään. Reserviläispoikkeuksen heikko 
hyödyntäminen antaisi EU:lle vahvan sig-
naalin siitä, ettei nyt saavutettu poikkeus-
mahdollisuus oikeastaan ollutkaan Suomel-
le tarpeellinen. Tämä voisi vaikeuttaa reser-
viläistoiminnan mahdollisuuksia tulevai-
suudessa.

Liikaa tulkinnanvaraisuutta
Esitys siis nimenomaan lisää tulkinnan-
varaisuutta ja toisi toteutuessaan huomat-

tavasti lisää oikeustapauksia, koska jo ny-
kysysteemi on johtanut siihen, että esille 
tulleet tulkinnanvaraiset tapaukset pyritään 
käsittelemään oikeudessa, jossa aseluvan-
haltijalle prosessi on raskas ja kauan kestä-
vä. Asiahan ratkaistaan virkavastuun laajalla 
tulkinnalla, eikä siis laisinkaan asian sisällön 
suhteen. Lain ja siinä olevien määritelmien 
tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia ilman 
tulkinnan mahdollisuuksia ja epäselvyyksiä. 

Vanha lupa on voimassa ehtoineen (lu-
van voimassaolon aikana), määräaikainen 
lupa on uusittava.

Grand fathering -.periaate: Isoka-
pasiteettisten itse lataavien aikaraja on 
12.6.2017. Tässä tulee ongelma, niille, jot-
ka ovat ostaneet aseen tämän päivämäärän 
jälkeen, mutta nykyisen lain ollessa vielä 

voimassa. Onko tarkoitus säätää takautuva 
laki? Harrastuksen jatkuvuuden osoitus ei 
koske mainittua aikarajaa ennen hankittu-
ja aseita.

Syynä on siis ennen kaikkea huonosti ja 
meitä kuulematta tehty laki. Se on sekava 
ja monilta osin perustuslain vastainen jos 
taannehtiva lainkäytäntö astuisi voimaan. 
Sitä ei lainsäädäntömme salli. En usko että 
puolustusvoimat on lausunnon antaja mis-
sään tilanteessa. Luottamus on asevelvolli-
suuden ja maanpuolustuksen perusta ja tä-
mä esitys horjuttaa sitä vakavasti. Mikä on 
ei- asevelvollisten asema?

Selvyyden vuoksi, on esityksessä jo-
tain hyvääkin. Erityisesti seuraavat keskei-
set kohdat ovat parannuksia olemassa ole-
vaan lakiin. Aseiden mitat yhtenäistettäi-
siin EU:n direktiivejä vastaavaksi. Pykä-
lää vesitetään kuvauksilla ”tarkoitettu” ol-
kapäätä vasten/kahdella kädellä/jne, jotka 
ovat jälleen tulkinnanvaraisia. Ensimmäis-
tä kertaa ollaan myös tunnustamassa aseen 
hankkimisen perusteeksi vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen liittyvä ampumahar-
joittelu. Tämä pitkäaikainen maanpuolus-
tusjärjestöjen tavoite on vihdoin toteutu-
massa ainakin jossain muodossa. Henkilö-
kohtaisen aseen luvansaantioikeus luokan 
A aseeseen (ns. reserviläispoikkeus) käsit-
täisi periaatteessa koko reservin, kunhan 
ampumaharrastus on todennettua ja or-
ganisoitua ja tietyt luvansaannin ehdot to-
teutuvat.

     

RAIMO SUOMINEN

Aselakiehdotus on epäonnistunut

Reserviläispoikkeus on tehty niin vaikeaksi,  että 
tulevaisuudessa tuskin kukaan tulee saamaan lupaa
minkäänlaiselle aseelle reserviläispoikkeuksena.

Kuva: Esa Rannisto

Reserviläispoikkeuksen heikko hyödyn-
täminen antaisi EU:lle vahvan signaa-
lin siitä, ettei nyt saavutettu poikkeus-
mahdollisuus oikeastaan ollutkaan Suo-
melle tarpeellinen.
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MAANPUOLUSTUSNAISET

MARJO SARMET
Maanpuolustusnaisten liitto ry:n 

Satakunnan piiri
puheenjohtaja

Toukokuussa järjestettiin piirin virkistyspäivä, jossa saatiin kou-
lutusta maastoensiaputaidoista, häiriötilanteisiin varautumisesta 
sekä trangian käyttöön. Reipas ja osaava joukko takasi päivän on-
nistumisen.

Terveisiä Säkylän Huovinrinteeltä, jossa 
sain kunnian osallistua piirimme edustajana 
Porin prikaatin varusmiesten kotiuttamis-
juhlaan. Liitolla on perinteenä palkita kun-
niakirjalla ja liiton logolla varustetulla kuk-
salla sekä kesä- että joulukuussa kotiutuvista 
joukoista naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen ansiokkaasti suorittanut nainen. Pii-
rimme alueella palkinnot jaetaan sekä Huo-
vinrinteen että Niinisalon varuskunnista 
kotiutuvalle naiselle. Tänään Huovinrin-
teellä palkinnon sai vänrikki Anna Juvonen 
ja Niinisalossa vänrikit Laura Ala-Hakuni 
ja Katariina Kankaanpää. Onnea kaikille 
palkituille vielä kerran. 

Kesäkuun puoliväliä eletään kun tätä 
juttua kirjoitan ja monenlaisia koulutuksia 
ja tapahtumia on jo tähän mennessä järjes-
tetty. Toukokuussa järjestettiin piirin yhtei-
nen virkistäytymispäivä Vampulan ulkoilu-
majalla, johon osallistui noin 10 innokasta 
henkilöä. Sää suosi tapahtumaa auringon-
paisteella, joten liikkuminen harjumaas-
tossa oli nautinnollista. Päivän ohjelmaan 
kuului ensiapukoulutusta maastossa tapah-
tuvien onnettomuuksien varalle, koulutus-
ta kotiolojen häiriötilanteisiin valmistau-
tumiseen sekä trangian käyttökoulutusta, 
jonka myötä saatiin päivän lounas itse val-
mistettua ja nautittua. Lämpimät kiitokset 
koulutuksen järjestäjille sekä kaikille muka-
na olleille. Toivottavasti saamme jatkossa-

kin nauttia vastaavista piirin yhteisistä tilai-
suuksista. 

Syksyn tulevasta ohjelmasta sen verran, 
että syyskuussa 7.-9.9.2018 järjestetään val-
takunnallinen Nasta-kurssi, Niksula 2018, 
Niinisalossa Kankaanpäässä. Nasta-harjoi-

tukset ovat Naisten Valmiusliiton tilaamia 
ja organisoimia, naisille kohdistettuja har-
joituksia, joita järjestetään vuorollaan eri 
puolella Suomea. Kurssin ilmoittautumi-
nen alkoi toukokuun lopulla, mutta joilla-
kin kursseilla on edelleen tilaa. Kursseille 
on varattu osa paikoista ensikertalaisille, jo-
ten aiempaa kokemusta ei vaadita. Avoimin 
mielin ja rohkealla asenteella pääsee pitkäl-
le, joten ei muuta kun mukaan. Tästä osoit-
teesta löytyy lisätietoa https://naistenval-
miusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoituk-
set/syksyn-nasta-harjoitus-niksula/. 

Lokakuun 1. päivänä, maanantaina, pii-
ri järjestää Porissa liiton koulutusohjelmaan 
kuuluvan järjestökoulutuksen, jossa pereh-
dytään liittomme ja yhteistyötahojen toi-
mintaan. Koulutus on tarkoitettu kaikille 
jäsenille, joten varatkaa jo nyt kyseinen il-
ta kalenteristanne tätä varten niin saadaan 
runsaasti sekä uusia että vanhoja jäseniä 
mukaan. Tarkempaa tietoa  koulutuksesta 
ilmoitetaan myöhemmin.

Lämmintä ja aktiivista kesän jatkoa toi-
vottaen

18.7. 
SuomiAreena vapaaehtoisten 
mp-järjestöjen keskustelu, Pori

30.7.-4.8. 
Hamina Tattoo (1.8. MPK:n päivä)

25.-26.8. 
Nuku rauhassa -tapahtuma Turku

25.-26.8. 
Liittohallituksen kokous, Tuusula

5.9. 
Nuku rauhassa -tapahtuma Vaasa

7.-8.9. 
Kokonaisturvallisuus 2018 -messut, 
Lahti

7.-9.9. 
Niksula 2018 NASTA, Niinisalo

29.-30.9. 
Arjen turvallisuus -kurssi, Pirkkala

6.-7.10. 
MNL:n johtamiskurssi, Tuusula

17.-18.11. 
Syysliittokokous Aulanko, Hämeenlinna

6.12. 
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen 
paraati, Mikkeli

MNL
TapahtumakalenteriMaanpuolustusnaisten kuulumisia

Marjo Sarmet onnittelee kotiutuvaa 
vänrikki Anna Juvosta.
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IN MEMORIAM

Majuri Hannu Lindstedt kutsuttiin viimei-
seen iltahuutoon maaliskuun lopussa 2018. 
Hän oli viime vuosikymmeninä Lavianseu-
dun Reserviupseerikerhon ja reserviläistoi-
minnan vankinpia kivijalkoja. Hänen jättä-
mänsä aukko on tällä hetkellä vaikea täyttää. 
Hannun saappaat ovat liian väljät lähes ke-
nelle tahansa meistä! 

Hannu syntyi jouluaattona 1944 Vesi-
lahtelaisen maatilallisen perheeseen. Ajan-
kohdasta johtuen syntymäpäiviä ei erik-
seen vietetty. Pienen ”lahjan” hän kuitenkin 
aattoaamuisin poikasena sai, samoin kuin 
muutkin sisarukset syntymäpäivinään. 

Jo kouluvuosista Hannu oli hyvin lii-
kunnallinen ja urheilullinen. Ja menestyi-
kin kotipaikkakunnan kisoissa. 

Sen aikaisten maatilan poikien taskura-
hat olivat tiukalla. Niinpä Hannukin hank-
ki niitä kesätöiden lisäksi, heti iän sallies-
sa, mm. oravanmetsästyksellä. Vielä 1950- 
ja 60-lukujen taitteessa oravanmetsästys ei 
ollut vain harrastus, vaan mukava taskura-
hojen lähde ahkeralle pyytäjälle, jollainen 
Hannu oli viimeisen päälle! 

Hannu kirjoitti ylioppilaaksi Lempää-
län-Vesilahden yhteiskoulusta 1966. Tuo-
hon aikaan opintotukia ei tunnettu. Opis-
kelurahat oli hankittava kovanrahan pank-
kilainalla. Yliopisto-opetusta sai vain Hel-

singissä, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja 
Tampereella. Ellei halunnut opiskella yh-
teiskuntatieteitä Tampereella, korkeamman 
opetuksen perässä oli muutettava paikka-
kuntaa. Ja se teki korkeakouluopinnoista 
kalliita. Olipa silloin yliopistoissa – aina-
kin Helsingissä – vielä lukukausimaksutkin! 
Niinpä urheilulliselle ja aktiiviselle ylioppi-
laspojalle Kadettikoulu (nyk. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu) oli sotaväen ja reserviup-
seerikoulun jälkeen luonnollisen helppo va-
linta. Upseerin uralle houkutteli varmaan 
sekin, että Kadettikoulussa koulutus kaik-
kine kuluineen asumista, ruokailua ja vaa-

tetusta myöten oli ilmaista. Ja saivatpa ka-
detit pientä taskurahaakin! 

Oltuaan vuoden päivät kesävänskänä 
Hannu aloitti kadettikoulun Helsingissä 
1968 ja valmistui sieltä 1971. Heti kadet-
tikoulun jälkeen hän aloitti nuorena luut-
nanttina Satakunnan tykistörykmentissä 
Niinisalossa. Hänestä tulikin pesunkestä-
vä tykistöupseeri. Kapteenikurssin Han-
nu suoritti 1976 ja huoltoesiupseerikurssin 
1984. Niinisalossa hän toimi vuosia ope-
tusupseerina ja sittemmin yksikön päällik-
könä. Majuriksi hänet ylennettiin 1990. 

Suunnistus ja partiokilpailut olivat 
Hannun leipälajeja. Suunnistuksen SM ki-
soissa hän on sijoittunut kolmanneksi, Poh-
joismaiden ampumasuunnistuksen mesta-
ruuskilpailuissa ainakin kerran toiseksi ja 
kolmanneksi sekä voittanut useita mitalisi-
joja Puolustusvoimien partiokilpailuissa, ai-
nakin kerran myös mestaruuden. Hän on 
edustanut maatamme myös kansainvälisen 
sotilasurheiluliiton MM-kisoissa sekä Suo-
men-Neuvostoliiton suunnistuskilpailuissa. 

Hannu muutti Laviaan 1982, liittyi vä-
littömästi Lavian Metsästysseuraan, jonka 
kantavia voimia hän oli kuolemaansa saak-
ka. Niinisalosta hän eläköityi 1990, mutta 
ei jäänyt laakereilleen. Ei puhettakaan! Pian 
hän liittyi Lavianseudun Reserviupseeriker-

hoon ja osallistui alusta saakka aktiivisesti 
sen toimintaan. Sen hallitukseen ja ampu-
maratatoimikuntaan hän kuului 13 vuotta, 
viimeiset vuodet vastaavana ampumaupsee-
rina. RU-kerhon puheenjohtajana ja edus-
tajana piirihallituksessa hän oli kaksi vuot-
ta. Hyvän suosion saaneiden Lavian Reser-
viläispäivien vetäjänä hän oli niiden alus-
ta (2007) vuoteen 2014 saakka ja kuului 
myös Lavianseudun Reserviupseerikerhon 
historiallisen 80-vuotisjuhlan (2016) juhla-
toimikuntaan. 

Hannulle kertyi monia muitakin luotto-
tehtäviä. Hän toimi aktiivisesti Lavian Kisa                    
-urheiluseuran johtotehtävissä. Hän kuului 
myös Länsi-Lavian Loiskeen ja Kankaan-
pään Suunnistajien järjestämien kansainvä-
listen FIN5 -kisojen johtoportaaseen, niin 
myös aikanaan Jukolan viestin pääjärjeste-
lijöihin Niinisalossa. Kaiken tämän lisäk-
si Hannu oli keskeisesti mukana monissa 
kotiseutunsa arkipäivän huolto- ja hoito-
toimista vastaavissa toimikunnissa ja teh-
tävissä. Kaikista noista ansioista Lavia-Seu-
ra myönsi hänelle v. 2012 merkittävimmän 
laadukkaalle lavialaiselle osoitettavan vuo-
tuisen tunnustuksensa: Yks tämmönen -ar-
vonimen. 

Fyysisten ominaisuuksiensa lisäksi Han-
nun henkilökohtaiset ominaisuudet oli-

vat kuin räätälöidyt upseerin uralle. Hän 
oli suoraselkäinen ja -sanainen, luotettava 
ja vastuuntuntoinen, ehdottoman oikeu-
denmukainen, avoin ja mutkaton. Hänelle 
kaikki olivat samanarvoisia. Hän oli tinki-
mätön, tarvittaessa tiukkakin; koiruuksista 
tuli varmasti palaute tekijälle itselle arvoon 
ja asemaan katsomatta, eikä niistä tarvinnut 
kertoa selän takan. Kun Hannu johonkin 
tehtävään lupautui, hän hoiti sen tunnolli-
sesti, jalat maassa ja viivyttelemättä. Ei ih-
me, että hänelle kertyi luottamustehtäviä, 
vaikkei hän niihin pyrkinyt eikä ollut niissä 
turhan tärkeä. Yhdistystoiminnassa Hannu 
oli nuuka, jopa saita, milloin yhdistysrahat 
olivat tiukalla, niin kuin ne usein ovat. Sil-
loin toimintaa jatketaan aatteelliselta poh-
jalta vapaaehtoisesti ja talkoovoimin, niin 
kuin monesti on jouduttu tekemään.  

Kesällä 2015 Hannu sairastui vakavasti. 
Vajaan kolmen vuoden kuluessa tämä mur-
si vahvan miehen terveyden. Viime kevään 
vuosikokouksen yhteydessä keskustelim-
me Hannun kutsumisesta Reserviupseeri-
kerhomme kunniajäseneksi, mutta asian 
valmistelemattomuuden vuoksi päätimme 
siirtää asian syyskokoukseen. Valitettavasti 
olimme pahasti myöhässä. Hannu meneh-
tyi vain pari viikkoa vuosikokouksen jäl-
keen, maaliskuun lopussa kevätauringon 

alkaessa jo voittaa talven pimeyden. Puoli-
son, lasten, lastenlasten ja omaisten lisäksi 
Hannua jäi kaipaamaan suuri ystäväkunta, 
kuten Lavian seudun reserviupseerit ja re-
serviläiset, joiden tilaisuuksissa ja toimin-
nassa hän oli aina aktiivisesti ja näkyvästi 
mukana. 

Otamme nöyrästi lakin päästämme kii-
tollisina Hannun poikkeuksellisen ansi-
okkaan elämäntyön edessä kotiseutumme, 
isänmaamme ja reserviläistoimintamme hy-
väksi. 

PAULI YLITALO 
Lavianseudun Reserviupseerikerho,
 puheenjohtaja 

ASKO KNUUTILA 
Lavian Seudun Reserviläiset, 
puheenjohtaja 

Majuri Hannu Lindstedt 1944–2018
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Maaliskuussa järjestettiin Katinkurun am-
pumaradan kahviossa jo perinteeksi muo-
dostunut teemanäyttely jossa tällä kertaa oli 
kaksi erillistä aihetta: 1918 aseet ja konepis-
tooli Suomessa.

Molenpiin näyttelyosioihin aseet ja ko-
koelmaesineet olivat Satakunnan AHS:n jä-
senten kokoelmista ja kerätty talkooperiaat-
tella esille.

1918 pöytään oli aseitten lisäksi asetel-
tu ajankohdan militariaa ja lehtiä, joista sai 
historiaa vähemmän tunteva vierailija käsi-
tyksen kevään 1918 tapahtumien kulusta – 
ja mikä tärkentä – aseista ja niiden taustois-
ta, joita kapinan osapuolet käyttivät.

Satakunnan Asehistoriallisen Seuran näyttely Katinkurussa

Esillä konepistoolit Suomessa ja kevään1918 aseet 

Konepistoolipöydissä oli  miltei täydellinen va-
likoima Suomessa käytetyistä konepistoolien pää-
malleista, mm. harvoin nähdyt Nenhausen ja Ste-
yr 1934. Kattavasti oli esillä myös uudenpaa MP5 
kalustoa. Kävijöitä oli jälleen järjestäjien iloksi huo-
mattava määrä, vaikka tapahtuman mainostaminen 
olikin suunnattu vain ase- ja sotahistorian harrasta-
jien lisäksi suppealle joukolle. Kahvia ja pullaa kului 
päivän mittaan näyttelypöytiä tutkiessa. Näyttelyn 
ärjestäjät vastailivat ylöisön esittämiin kysymyksiin 
vähintääkin riittävän asiantuntevasti.

ERKKI METSÄLÄ

RES:n ja RUL:n 
RESERVILÄISPÄIVÄ Laviassa 1.9.2018

Lavian Metsästysseuran maja, Susikoskentie 140, 
38600 Lavia (tilaisuus on maksuton)

O H J E L M A

09–09:30 Kahvi/Avaus
Jukka Holma, Pauli Ylitalo

Aamupäivä  (09.30–12.00)

Puheenjohtajat: 
RU-piirin edustaja  ja RES-piirin puheenjohtaja Tomi Nikkanen

09:30   
RU-piirin edustaja:
Tiedonanto Satakunnan Reserviupseeripiirin toiminnasta (otsikko tentatiivinen)
Tomi Nikkanen:  Satakunnan Reserviläispiiri eilen, tänään, huomenna 

10:10  
MPK-koulutuspäällikkö, Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö  Antti Koskela: 
MPK, sotilaskoulutusosasto ja maakuntajoukot 

10:40–12:00 
Suomen puolustusasiamies Norjassa ja Tanskassa, evl. Janne Sarpoma: 
Suomen puolustus Skandinavian Nato-maista katsottuna

Yleinen keskustelu Suomen puolustamisesta ja puolustusyhteistyön 
mahdollisuuksista lähialueiden liittoutuneiden maiden kanssa 

A R P A J A I S E T    K O K O    P Ä I V Ä N

Ruokailu  (12:00–13:00) 

Iltapäivä  (13:00–15:30) 

13:00 Rastityöskentelyä:

Pistoolirata:  Pienoispistooliammunta 22 kal
Hirvirata:  Pienoiskivääri- ja/tai pienoishirviammunta 22 kal 
                   RES-kivääriammunta 223 kal 
Kenttä: Käsikranaatin heitto ym. 

15:00 (15:30) Metsästysmaja: Kilpailujen tulokset ja arpajaisten arvonta. 
Palkintojen ja arpajaisvoittojen jako

Järjestäjät:  Lavian Seudun Reserviläiset ry  
                Lavianseudun Reserviupseerikerho ry

Keskellä näyttelytilaa oli aseteltuna kevään 1918 taisteluihin liittyvää esineistöä, kuten aseita, varusteita ja aiheeseen liittyvää 
kirjallista materiaalia.

Konepistoolinäyttely esitteli Suomi-konepistoolin edeltäjiä ja 
luonnollisesti pari hienokuntoista yksilöä edellämainitusta lipas-
vaaihtoehtoineen.

Näyttelypöytä jatkui sodan jälkeisellä konepis-
toolituotannolla päätyen MP5:n eri versioihin. 
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Reserviläiset kokoontuivat Punkalaitumelle ratkomaan perinne- ja 
reserviläiskiväärein joukkuemestaruutta.  Erämessujen päällekkäi-
syys ei vähentänyt osallistujamäärää. Joukkueita asettivat Punkalai-
dun, Harjavalta, Nakkila, Ulvila ja Huittinen. Järjestäjien toive on 
pitkään ollut, että myös muutamat suuret yhdistykset lähettäisivät 
joukkuuensa kilvoittelemaan Sammon Pytystä. Toki kilpailun paras 
ampujakin palkitaan. Näin ollen  reserviläinen voi yksinkin edustaa 
omaa yhdistystään.  Vuoden 2018 paras ampuja oli Mikko Kähkö-
nen Nakkilan Reserviläisistä.  

Sammon Pytty-kiertopalkintoon kiinnitetään tänä vuonna 
Harjavallan plakaatti.  

Juhlavuosi lähestyy 
Sammon Pytyn historiasta tulee vuoden 2019 ensimmäiseen KAR-
HUUN juttu. Itse juhlavuosi on vasta 2020.

Hyvin järjestetty ampumakilpailu saa kiitosta osallistujilta.  It-
seasiassa on yksi suurimpia reserviläispiirin järjestämiä kilpailuja. 
Kiitämme järjestäjiä ja viemme kilpailun johtajan Jari Niemisen 
kutsua kaikkiin yhdistyksiin.

ESA RANNISTO

Tulokset

 1.Kähkönen Mikko, Nakkila,  186
 2.Laiho Pasi, Ulvila,  185
 3.Tupi Jouko, Harjavalta,  183
 4.Palomäki Veikko, Harjavalta, 180
 5.Salmi Erkki, Huittinen,  179
 6.Kinnunen Jari, Harjavalta,  179
 7.Levola Jukka, Nakkila,  178
 8.Pihlajamäki Matti, Ulvila,  176
 9.Naski Ilkka, Harjavalta,  175
10.Lahtonen Pasi, Nakkila,  174
11.Levola Taisto, Nakkila,  173
12.Kähkönen Markku, Nakkila, 172
13.Korkeamäki Mika, Harjavalta 172
14.Rantala Timo, Harjavalta,  172
15.Häkkinen Jani, Punkalaidun 172

Joukkuekilpailun tulokset

1. Harjavalta 889
Tupi Jouko, Palomäki Veikko, Kinnunen Jari, Naski Ilkka, Korkeamäki Mika

2. Nakkila 883
Kähkönen Mikko, Levola Jukka, Lahtonen Pasi, Levola Taisto, Kähkönen Markku

3. Nakkila 816
Kivimäki Sami, Koota Hannu, Kiuru Rimo, Räihä Raimo, Parkkali Urpo

4. Punkalaidun 813, 5. Harjavalta 803, 6. Ulvila 789. 7. Huittinen 776

Harjavallan Reserviläiset  
KILPAILUKALENTERI

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

30.6. Revolveriammunnat 
Keskisytytteinen revolveri 0-75m, vaihteleviin maaleihin, 
max 50 laukausta

21.7. Perinnekivääri 
2 X 10 lks makuulta 300m ”lehmännahka” 

18.8.  Reserviläiskivääri/pistooli
Reserviläiskivääri 150m makuulta 10 laukausta
Pistooli/revolveri 50m 10 laukausta min. 7.62mm 
kuviotaulu

1.9. Pienoiskivääri
100m, pienoiskivääritaulu 10+10 laukausta optiikka, 
bibodit, äänenvaimennin sallittu. Monopodi, hiekkapussit 
yms tuet kielletty

15.9. Jäsentenväliset
Simo Häyhä -haaste harjavaltalaisittain 300m, 
”lehmännahka” perinnekiväärillä 16 laukausta 
ja 2 minuuttia aikaa, tuki edessä sallittu. Eniten 
osumia mustalla voittaa, tasatuloksessa lasketaan                                                                                           
pisteet

Harjavallan voittajajoukkueessa ampuivat Mika Korkeamäki, 
Ilkka Naski, Jari Kinnunen, Veikko Palomäki ja Jouko Tupi.

Sammonpytty,  9.6.2018 Punkalaidun

16.Kivimäki Sami, Nakkila,    172
17.Syväluoto Mikko, Harjavalta,   169
18.Koota Hannu, Nakkila,    168
19.Kallinen Joona, Punkalaidun,  165
20.Männistö Mikko, Punkalaidun, 165
21.Kiuru Raimo, Nakkila,    164
22.Räihä Raimo, Nakkila,    163
23.Nikkanen Ari, Harjavalta,    161
24.Lempinen Veli, Huittinen,    160
25.Nieminen Jari, Punkalaidun,   160
26.Haanmäki Ismo, Harjavalta,   158
27.Varjonen Lasse, Huittinen,    152
28.Keto Saara-Miia, Punkalaidun, 151
29.Parkkali Urpo, Nakkila,    149
30.Lepistö Mika, Nakkila,    147

Kaikkiaan 50 osallistujaa

Kovatasoinen kisa 
Sammon Pytystä

ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut 
19.-20.5.2018 Hälvälä
Kenttäammunta  
D
1. Keski-Hannula Kirsi E-PO 86+50= 136
2. Ala-Kleemola Tarja-Tuulikki  SAT 84+42= 126
3. Koivulahti Katja  E-HÄ 34+43=  77
 
Kivääri 300m 30ls  
D
1. Keski-Hannula Kirsi E-PO 246
2. Pekonen Päivi  S-SA 212
3. Ala-Kleemola Tarja-Tuulikki SAT 164

Kivääri 300m makuu 30ls 
Sarja H   Joukkue (3 parasta)
1. E-HÄ 1  721
(Alik Huotari Jani 251, Alik Juottonen Juhana 216, Alik Nylund Jussi 254)
2. PIR 1  711 
(Kers Niittymies Arttu 248, Alik Salovaara Mika 226,  Alik Seppälä Olli 237)
3. SAT 1  700 
(Vänr Kähkönen Mikko 243,  Alik Palomäki Veikko 234, Ltn Vatka Jussi 223)
 
Kivääri 3x10ls. 150 m
H
1. Alik Palomäki Veikko SAT 91-89-91=271
2. Kers Niittymies Arttu  PIR 94-83-93=270
3. Alik Nylund Jussi   E-HÄ 96-80-93=269
 

TULOKSIA

Tarja-Tuulikki Ala-Kleemola voitti hopeaa naisten 
kenttäammunnassa. 

kuva: Tommi Salonen

Nakkilan Reserviläiset  
KILPAILUKALENTERI

Nakkilan Markku Kähkönen ampumavuorossa.

kuva: Esa Rannisto

Sissipuukko 9   - 30.6.
- Revolveri, keskisytytteistä patruunaa käyttävä

Sarvikypärä 2018 SRA-kilpailut   - 14.7.

Sissipuukko 10   - 21.7. 
- Perinnekivääri

Sissipuukko 11   - 18.8. 
- Reserviläiskivääri + pistooli, min 7,62

Sissipuukko 12   - 1.9.
- Pienoiskivääri (.22lr), optiikka sallittu.

Jäsentenväliset    - 15.9.
- Perinnekivääri
Kilpailut alkavat klo 12.00. Muutokset ovat mahdollisia. 
Tarkista tiedot Nakkilan ressujen kotisivuilta.
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Perinneaseilla kilpailtiin Porissa
Katinkurun ampumakeskus Pori  17. 5. 2018 
A Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) 
    kouluammuntana.
H                 
1. Mikko Lammi vm. Harjavallan Res. 105 + 90 195   
H50
1. Ari Aittamäki alik. Porin Res. Au. 121 + 126 247 
2. Olli Söderlund korpr. Rauman Res. 119 + 122 241 
H60          
1. Matti Pihlajamäki kapt. Ulvilan Res. Ups. 108 + 122 230 
2. Juhani Ristilä ylik. Porin Res. Au.  88 + 108 196   
3. Heikki Helassalo kers. Rauman Res.  63 +  98 161

B. Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”) 5 laukausta 
     ”heittolaukauksina” (= 3 x 5 laukauksen heittolaukaussarjaa) 
      + 15 laukausta pikasarjoina (= 3 pikalaukaussarjaa 
      (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). 
H         
1. Mikko Lammi vm. Harjavallan Res.   85 + 108 193   
H50
1. Olli Söderlund korpr. Rauman Res. 115 + 134 249 
2. Ari Aittamäki alik. Porin Res. Au.  94 +  24 118 
H60         
1. Matti Pihlajamäki kapt. Ulvilan Res. Ups.   95 + 117 212   
2. Juhani Ristilä ylik. Porin Res. Au.   90 +  73 163   
3. Heikki Helassalo kers. Rauman Res.   31 +  63  94
kilpailun johtaja Raimo Suominen, ammunnan johtaja Lauri Lauste 
tuomarit /tulospalvelu: Esa Peltonen, Leila Linnainmaa, Ilari Pullinen

Avoin perinnepistoolimalli (sääntökohta 4.2.A) 
Vähintään 7 mm kaliiperinen, sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 
1945 suunniteltu pistooli tai revolveri. 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!

Niinisalossa pidettiin ensin-
mäistä kertaa Satakunnan 
piirimestaruus/SM-karsin-
ta SRA:n osalta järjestäjinä 
Kankaanpään Reserviläiset ja 
Kankaanpään Reservin up-
seerit.

Kisa käytiin hienossa au-
rinkoisessa kelissä, ehkäpä 
hieman liiankin kuumassa, 
mutta kisat saatiin läpi käytyä 
hienosti ja paljon tuli myös-
kin onnistuneita suorituksia. 
Kisassa oli mukana kokonai-
suudessaan 48 ampujaa ja lu-
kematon määrä aktiivisia toi-
mitsijoita.

Mukaan mahtui myös-
kin muutama kaukomatka-
lainen jotka halusivat kokeil-
la osaamistaan satakuntalaisia 
ampujia vastaan.Tällä kertaa 
voittaja kokonaiskisasta tuli 
siltikin paikallisten ampujien 
joukosta.

Kankaanpään Reservin 
upseereiden puheenjohtaja 
Esko Isohannu totesikin: 

– On hienoa nähdä tälläi-
nen kokonainen SRA kisa ta-
pahtuma ja olla siinä toimit-
sijana.

JANNE OJALA
   Puheenjohtaja 

KankaanpäänReserviläiset

AVOIN       
     Kilpailu-% Pisteet     Sarja  Sarjat
 1  100,00  355,94  Tero  Ilomäki   Avo  -
 2  99,71  354,9  Jari  Sievänen   Avo  -
 3  99,50  354,15  Olli-Pekka Bragge   Avo  -
 4  91,58  325,98  Jari  Pentinmäki Avo  -
 5  84,62  301,19  Antti  Paaso   Avo  -
 6  81,33  289,47  Timo  Rantala   Avo  -
 7  80,37  286,06  Ilkka  Naski   Avo  -
 8  77,53  275,95  Tero  Leino   Avo  TST
 9  75,22  267,72  Mikko  Syväluoto Avo  -
 10  74,61  265,58  Matti  Salioja   Avo  -
 11  74,27  264,37  Kimmo  Harju   Avo  -
 12  73,33  260,99  Jorma  Takku   Avo  Y50, TST
 13  71,35  253,96  Henri  Pihala   Avo  -
 14  69,81  248,48  Kimmo  Erola   Avo  TST
 15  68,87  245,14  Joni  Halme   Avo  -
 16  64,05  227,98  Sami  Halme   Avo  -
 17  62,18  221,34  Heikki  Junnila   Avo  -
 18  57,01  202,91  Niklas  Vainio   Avo  -
 19  54,44  193,79  Juha  Junnila   Avo  Y50
 20  54,25  193,08  Tapio  Laaksonen Avo  Y50
 21  53,80  191,5  Matti  Pihlajamäki Avo  Y50, TST
 22  53,42  190,14  Mihari  Pohjola   Avo  -
 23  49,33  175,57  Mika  Tuomola   Avo  -
 24  47,25  168,18  Veli  Lempinen Avo  -
 25  41,70  148,43  Erkki  Salmi   Avo  Y50
 26  41,14  146,45  Tero  Mäntylä   Avo  -
 27  38,93  138,56  Jouko  Velhonoja   Avo  Y50
 28  31,25  111,22  Mona  Nordberg   Avo  Naiset
 29  29,96  106,63  Jenni  Takala-Tuomola Avo  Naiset
 30  25,06  89,18  Jarno  Peranto   Avo  -
 31  21,03  74,867  Ravo  Sarmet   Avo  -

 VAKIO       
     Kilpailu-% Pisteet     Sarja  Sarjat
 1  90,68  322,77  Henri  Haakana   Vakio  -
 2  88,99  316,73  Kalle  Yliluoma   Vakio  -
 3  71,40  254,12  Petri  Ranta   Vakio  Y50
 4  67,01  238,5  Janne  Ojala   Vakio  -
 5  64,83  230,75  Tomi  Nikkanen   Vakio  MI
 6  64,57  229,81  Jari  Kinnunen   Vakio  Y50
 7  63,28  225,24  Janne  Huttunen   Vakio  -
 8  51,52  183,39  Hannu  Lammintausta Vakio  -
 9  45,39  161,54  Tero  Karvo   Vakio  Y50
 10  44,19  157,3  Toni  Kuusikko   Vakio  -
 11  44,05  156,8  Lauri  Kivimäki   Vakio  -
 12  37,52  133,53  Janne  Kumpulainen Vakio  -

TULOKSIA

SRA Satakunnan piirimestaruus/SM-karsinta Niinisalossa

Tuomari antamassa rastikuvausta.

Ratamestari suorittamassa kilpailijapuhuttelua
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KURSSIT KESÄ-SYKSY 2018

Kurssien tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen MPK:n internetsivuilla www.mpk.fi 
-> koulutuskalenteri -> valitse yksikkö (joko Satakunta tai Lounais-Suomi) -> valitse kurssi.

Muu sotilaallinen ja 
sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus SOTVA

Heinäkuu
Porpr:n omaisten- ja kiltapäivä  Niinisalo 14.-15.7. 

Elokuu
Naisten ase- ja ampumakoulutus 1  Huittinen 18.8.
Naisten ase- ja ampumakoulutus 2  Huittinen 25.8. 
Reservin kenttäkelpoisuus, suunnistus  Pori 25.8. 

Syyskuu
Reserviläispäivä   Lavia  1.9
Taktinen RK 2 kurssi  Pori 1.-2.9.
Taktinen Haulikko 2 kurssi   Rauma 8.-9.9. 
Syksy18 Johdon ja tuen kurssi  Niinisalo 14.-16.9.
Syksy18 Viestilaitekurssi  Niinisalo 14.-16.9.
Syksy18 Pioneeritoiminta  Niinisalo 14.-16.9.
Syksy18 Tiedustelukurssi  Niinisalo 14.-16.9.
Syksy18 TRA2 (TST rakennet. alueella) Niinisalo 14.-16.9.
Syksy18 B-ajolupakurssi  Niinisalo 15.9.
Syksy18 Tarkka-ampuja 3  Niinisalo 15.-16.9.
Syksy18 Tarkka-ampuja 5  Niinisalo 15.-16.9.
Taktinen Pistooli 2 kurssi  Rauma 22.-23.9. 
Reservin kenttäkelpoisuus, pyöräily  Pori 29.9. 

Lokakuu
MP-5 kurssi   Pori 6.-7.10.
Rauhanturvaseminaari  Niinisalo 20.-21.10.

Marraskuu
Reservin kenttäkelp., lihaskuntotesti  Pori 1.-30.11.
Reserviläisjohtaja 1   Niinisalo 16.-18.11. 
Tykistön TJ-harjoitus   Niinisalo 16.-18.11. 

Varautumis- ja turvallisuus-
koulutus VARTU

Heinäkuu
SUOMI AREENA   Pori 16.-20. 7. 

Elokuu
Varusmiesten 
liikenneturvallisuuskoulutus 2   Niinisalo 1.-31.8. 
NASTA NIKSULA 2018  Niinisalo 4.-5.8.
JohdaNASTA II

Syyskuu
Nuorten tutustuminen puolustusvoimiin Säkylä 5.-7.9.
NASTA NIKSULA 2018  Niinisalo 7.-9.9.
Maastotaidot
Harjoituksen johto
Viestintä
Toiminta väkivaltaisissa ääritilanteissa
Kouluttajakoulutus
Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus
Turvallisesti vesillä
Kenttälääkintä
Suomalainen nainen maanpuolustajana
Kansainvälinen kriisinhallinta
Selviytyminen sähköttä
JohdaNASTA III
Syksy18 Lukiolaisten tutustuminen Niinisalo 14.-16.9.
puolustusvoimiin
Naisten turvapäivä   Pori 22.9.

Lokakuu
Seurakunnan varautuminen  Avoin 1.-30.10.
Seniorien turvakurssi  Rauma 1.-30.10.
Kunnan varautuminen  Avoin 1.-30.10.
Seurakunnan henkilöstön turvallisuus Avoin 1.-30.10.
Kunnan varautuminen  Avoin 1.-30.10.
Arjen turvallisuuskurssi  Avoin 1.-30.10.
Selviytyminen sähköttä  Avoin 1.-30.10.
Faitterit soittoleiri   Niinisalo 20.-21.10.

Marraskuu
Maatilojen varautuminen-Satakunta Niinisalo 1.11.
Maatilojen varautuminen-Satakunta Säkylä 8.11.

ÖLJYSÄILIÖHUOLTO
VELI-MATTI OJALA

Suoritan puhdistuksia, tarkastuksia,
korjauksia ja suojauksia

edullisesti, ilman matkakuluja

040 543 3450

ANOLAN 
VUOKRATYÖ OY

MAANRAKENNUS-
URAKOINNIT

040 015 2067

PANELIAN
TERÄSTYÖ OY
Lyytikänkatu 18, 29200 Harjavalta
p. 02 674 3320, fax 02 674 3321
Teollisuuden teräsrakenteet

sekä laiteasennukset

Panelian Rakennustyö Ky
Rauno Haavisto

p.  02 864 6444
0400 850 444

VUOKRATTAVANA
Rauman Seudun Reserviläiset ry:n mökki Rauman Kollas-
sa, luonnon rauhassa pienen lammen rannalla, myös ympärivuotiseen käyt-
töön.Sähköt on, puusauna, ulkokäymälä. Juomavesi tuotava itse, kuten myös 
loppusiivous tehtävä itse.
40e/vrk,(iltatilaisuudet 20e), pe-su vkonloppu 100e, viikko 200e, kk 750e. 
Omille jäsenille 20% alennus hinnoista.
Tiedustelut raumaja92@gmail.com, tai (vain iltaisin) 0400-941959

Reserviläiset 
28. Heinäkuuta 

Kauvatsan kesäpäivillä 
Kokemäellä

Kokemäen- ja Nakkilan reserviläiset esittelevät Reservi-
läistoimintaa Toritapahtumassa kello 8-14.  Käytössämme 
on reserviläispiirin esittelyteltta ja viihdykkeenä tarjoam-
me kävijöille tilaisuuden ampua EkoAims aseilla.  Eko-
aims on luoditon, äänetön harjoitteluase.  Osuman ja tu-
loksen näet heti näytöltä.  
Esittelytelttamme sijaitsee Seuratalon takapihalla.

Tervetuloa

MITEN TUTKIN ISIENI SOTAPOLUN
Ke 26.9. klo 18 – 20 Opistotalon auditorio, 
Gallen-Kallelankatu 14, Pori

Luennon tavoitteena on madaltaa kynnystä veteraanin sotapolun 
tutkimiseen. Luennolla käydään läpi miten kantakortti tilataan ja 
miten sitä ja sotilaspassia tulkitaan ja miten kantakortissa ja soti-
laspassissa mainittujen joukko-osastojen sotapäiväkirjat löydetään 
tietokoneella vaikka kotoa käsin. Käydään myös läpi mitä tieto-
ja sotapäiväkirjoista voi löytää ja miten sotakirjallisuutta voi tut-
kimuksessa hyödyntää. Luennolla esitetään perustiedot siitä, mitä 
sota-arkistosta löytyy ja miten sieltä tilataan dokumentteja Kan-
sallisarkiston toimipisteisiin luettavaksi. Luennolla esitellään myös 
malli, miten arkistossa valokuvatut dokumentit voi arkistoida.
Luennolle osallistujille jaetaan Porin Kallon luodolta jatkosotaan 
lähteneen ilmatorjuntapatterin miehistöluettelo ja seurataan sen 
ja Rauman Järviluodon saarelta lähteneen ilmatorjuntapatterin 
sotapolkua. Lopuksi esitellään lyhyesti millainen teos sotapolun 
tutkimuksen tuloksena voi syntyä. Teos on luennon jälkeen ostet-
tavissa hintaan 30 EUR.
   Matti Lehtimäki, majuri res.
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Satakunnan Reservipiirien pistoolimestaruuskilpailut
Katinkurun ampumakeskus Pori 26. 5. 

pienoispistooli 30 +30

H
1. Mikko Lammi vm.  Harjavallan Res.  253+280= 533 (10)
2. Juho Lukka jääk.   Porin Res. Au.  256+276= 532 (3)
3. Mikko Syväluoto jääk.  Harjavallan Res.  211+220= 431 (2)

H50
1. Olli Söderlund korpr.  Rauman Res.  268+278= 546 (6)
2. Juhani Lukka kapt.  Ulvilan Res. Ups.  269+272= 541 (8)
3. Ari Aittamäki alik.  Porin Res. Au.  262+270= 532 (8)
4. Mika Laaksonen vänr.  Porin Res. Ups.  264+268= 532 (6)
5. Petri Ranta ltn.   Ulvilan Res. Ups.  233+242= 475 (3)

H60
1. Heikki Helassalo kers.  Rauman Res.  259+242= 501 (6)
2. Jouko Velhonoja alik.  Noormarkun-Ahl. res.  243+230= 473 (1)
3. Juhani Ristilä ylik.  Porin Res. Au.  235+233= 468 (4)
4. Esa Peltonen kers.  Porin Res. Au.  230+203= 433 (--)

H70
1. Alpo Vehanen ylik.  Porin Res. Au.  274+287= 561 (8)
2. Tuomo Valtonen ylik.  Rauman Res.  270+266= 536 (5)
3. Matti Pihlajamäki kapt.  Ulvilan Res. Ups.  233+265= 498 (2)
4. Lasse Nummi maj.  Porin Res. Ups.  224+250= 474 (4)
 
pienoispistooli joukkueet H50
Rauman Reserviläiset Söderlund 546, Valtonen 536, Helassalo 501  1583
Porin Reservin Aliupseerit Vehanen 561, Aittamäki 532, Ristilä 468  1561
Ulvilan Reservinupseerit Lukka 541, Pihlajamäki 498, Ranta 475  1514

pika-ammunta 20+20+20

H
1. Petri Viitala yliltn.  Rauman Res. Ups.  186+183+185= 554 (11)
2. Juho Lukka jääk.   Porin Res. Au.      184+175+175= 534 ( 7)
2. Mikko Lammi vm.  Harjavallan Res.  188+170+164= 522 (12)
3. Mikko Syväluoto jääk.  Harjavallan Res.  125+162+133= 420 ( 1)

H50
1. Olli Söderlund korpr.  Rauman Res.  186+188+181= 555 (12)
2. Juhani Lukka kapt.  Ulvilan Res. Ups.  189+176+181= 546 ( 9)
3. Mika Laaksonen vänr.  Porin Res. Ups.  177+183+165= 525 ( 3)
4. Petri Ranta ltn.   Ulvilan Res. Ups.  174+171+170= 515 ( 5)
5. Ari Aittamäki alik.  Porin Res. Au.  158+164+164= 486 ( 5)

H60
1. Juhani Ristilä ylik.  Porin Res. Au.  172+164+164= 500 ( 4)
2. Heikki Helassalo   kers. Rauman Res.  150+159+143= 452 ( 4)

H70
1. Tuomo Valtonen ylik.  Rauman Res.  179+178+171= 528 ( 5)
2. Matti Pihlajamäki kapt.  Ulvilan Res. Ups.  172+179+166= 517 ( 7)

Pika-ammunta, joukkueet H50
Ulvilan Reservinupseerit Lukka 546, Pihlajamäki 517, Ranta 515 1578
Rauman Reserviläiset Söderlund 555, Valtonen 528, Helassalo 452 1535

isopistooli 30 +30

H
1. Petri Viitala yliltn.  Rauman Res. Ups.  266+279= 545 (8)
2. Mikko Lammi vm.  Harjavallan Res.  231+249= 480 (5)
3. Mikko Syväluoto jääk.  Harjavallan Res.  218+180= 398 (1)

H50
1. Mika Laaksonen vänr.  Porin Res. Ups.  265+269= 534 ( 6)
2. Olli Söderlund korpr.  Rauman Res.  260+266= 526 (11)
3. Petri Ranta ltn.   Ulvilan Res. Ups.  241+252= 493 ( 5)

H60
1. Heikki Helassalo kers.  Rauman Res.  229+215= 444 (5)
2. Juhani Ristilä ylik.  Porin Res. Au.  238+201= 439 (3)
3. Jouko Velhonoja alik.  Noormarkun-Ahl. res.  205+229= 434 (1)

H70
1. Alpo Vehanen ylik.  Porin Res. Au. 274+259= 533 (9)
2. Tuomo Valtonen ylik.  Rauman Res.  259+261= 520 (7)
3. Matti Pihlajamäki kapt.  Ulvilan Res. Ups.  241+254= 495 (5)
4. Lasse Nummi maj.  Porin Res. Ups.  179+220= 399 (3)

isopistooli joukkueet H50
Rauman Reserviläiset Söderlund 526, Valtonen 520, Helassalo 444 1490

Makuu 60ls
Sarja H 
1. Mika Korkeamäki,  Harjavallan Res   514 
Sarja H50 
1. Lasse Varjonen,   Huittisten Seudun Res  511 
Sarja H60 
1. Heikki Helassalo,   Rauman Seudun Res  505 
Sarja D 
1. Mona Nordberg,   Rauman Seudun Res  520  
Sarja D50 
1. Tarja-Tuulikki Ala-Kleemola, Rauman Seudun Res  468 

3x20ls
Sarja H 
1. Mika Korkeamäki,  Harjavallan Res   336 
Sarja H50 
1. Lasse Varjonen,   Huittisten Seudun Res  399 
Sarja H60 
1. Heikki Helassalo,   Rauman Seudun Res  389 
Sarja D 
1. Mona Nordberg,   Rauman Seudun Res  400 
Sarja D50 
1. Tarja-Tuulikki Ala-Kleemola, Rauman Seudun Res  342

Satakunnan Reservipiirien 
pienoiskiväärin 

mestaruuskilpailut
Raumalla

Piirin pienoiskiväärikisa kärsi osanottajakadosta, joten kaikki 
kilpailijat hallitsivat sarjojaan.

Pienoispistooliki-
san mitalikolmik-
ko (vasemmalta)
Mikko Syväluo-
to, Juho Lukka 
ja Mikko Lammi. 
Palkinnot jakoi-
vat kilpailun joh-
taja Raimo Suo-
minen ja ammun-
nan johtaja Lauri 
Lauste.
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KILPAILUJA

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry  VUODEN 2018 KILPAILUKALENTERI  
 Satakunnan Reserviläispiiri ry     
     
Kilpailu   Paikka Aika  Järjestäjä  Yhteyshenkilö
     
Maastokilpailu   Pori   ke 15.8.  Porin Reserviupseerikerho  Raimo Suominen
Paikantaminen, ammunta      (iltakilpailu) Porin Reservinaliupseerit  050 523 5610
ja suunnistus
               
Perinneasekilpailu  Harjavalta  la 4.8.  Nakkilan Reserviläiset  Mikko Kähkönen
300 m kivääri, 50 m pistooli      Harjavallan Reserviläiset 040 562 3721       
      
Pistooliampumasuunnistus Ahlainen  to 23.8.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
      (iltakilpailu) Reserviläiset  0500 110 220       
Jokamieskisa   Nakkila   to 6.9.  Nakkilan Reserviläiset Jukka Levola
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl,   (iltakilpailu)    050 540 7286 
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 2018 kilpailut
 

Lisätietoja:  resul.fi

Reserviläisammunnat  Mikkeli      7.7. 

Reserviläisgolf   Tervo  14.7. 

SRA-ampumamestaruus  Pahkajärvi   11.-12.8. 

Reservin amp. mest.kilpailu  Rovaniemi   17.-19.8. 

Pistooliampumajuoksu  Isokyrö  26.8. 

Perinnease Pystykorva Hiukkavaara     1.9. 

Syysjotos  Hätilä  14.-16.9.

Maastokilpailu  Jyväskylä syys-lokakuu

 Tasavallan presidentti on ylentänyt 
Puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä 4.6.2018 reservin upseerit:
MAJURIKSI
  Mäkelä Pertti  Eura

KAPTEENIKSI
  Karppi Marko  Huittinen, 
  Laiho Juha-Pekka  Pori, 

YLILUUTNANTIKSI
  Huhtapelto Mikko  Pori, 
  Jussila Juho  Rauma,  
  Kivimäki Jaakko  Karvia,  
  Lappalainen Eemeli  Pori, 
  Paulamäki Jani  Pori,  
  Sainio Mikko  Rauma,  

LUUTNANTIKSI
  Alalahti Matti  Pori,  
  Knuuti Sini  Ulvila,  
  Koivisto Keijo  Pori,  
  Lähde Petri Pori,  
  Mäenpää Joni  Eura,  
  Palo-oja Peter  Rauma,  
  Tamminen Tero  Pori,  
  Haapaniemi Teemu  Merikarvia

YLENNYKSET

Lounais-Suomen Aluetoimiston päällikkö 
on ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 4.6.2018:
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
 Jaspa Jarkko  Säkylä,  Laiho Pasi  Pori,  

Sotilasarvoon VÄÄPELI
 Hassinen Mika  Eurajoki,   Jakonen Pauli  Pori,  
 Kuuri Aki-Petteri  Pori,   Nurmi Petri  Nakkila, 
 Vitikainen Vesa Pori, 

Sotilasarvoon YLIKERSANTTI
 Arve Jari  Harjavalta,   Herrala Ilkka  Pori, 
 Leppihalme Olli  Pori,  Leppikorpi Kalle  Rauma, 
 Metsänranta Eemil Ulvila,  Mikkonen Jari  Rauma, 
 Määttä Jari  Pori,   Paavilainen Tuomas  Rauma, 
 Valanne Kalle  Rauma,  Vuorenpää Pasi Eurajoki, 

Sotilasarvoon KERSANTTI
 Hakola Antti-Pekka  Rauma, Hannola Joona  Pori, 
 Kiintonen Juuso  Pori,  Kohtamäki Mikko Pomarkku, 
 Leino Toni Pori,    Lähteenmäki Eero Kankaanpää,     
 Mäki Hans  Kankaanpää,  Nurmi Taneli  Rauma, 
 Peltomäki Matti  Pori,  Pulakka Toni  Pori, 
 Virtanen Ville  Pori,  Nummi Matias  Pori  

Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
 Arola Janne Huittinen,  Jaakkola Juha Kokemäki,  
 Soininen Lasse Kankaanpää, Sookari  Marko Pori, 
 Tuokko Antti  Pori,   Vanha-Rauvola Heli  Säkylä,  

Sotilasarvoon KORPAALI
 Eriksson Aki  Pori,  Karhunen Pekka  Ulvila, 
 Koskensalo Eetu  Pori,   Koski Sami  Pori,  
 Kosonen Jarno Kokemäki,  Kymäläinen Riku  Pori,  
 Laaksonen  Ville  Rauma,   Peltola Mikko  Rauma,  
 Pitkäranta Hannu  Pori,  Rajaviita  Tuomas  Ulvila,  
 Rakkolainen Jussi Harjavalta,  Syrjälä Jarkko  Pori,

Maastokilpailu   Pori   ke 15.8.  Porin Reserviupseerikerho  Raimo Suominen
Paikantaminen, ammunta      (iltakilpailu) Porin Reservinaliupseerit  050 523 5610
ja suunnistus
               
Perinneasekilpailu  Harjavalta  la 4.8.  Nakkilan Reserviläiset  Mikko Kähkönen
300 m kivääri, 50 m pistooli      Harjavallan Reserviläiset 040 562 3721       
      
Pistooliampumasuunnistus Ahlainen  to 23.8.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
      (iltakilpailu) Reserviläiset  0500 110 220       
Jokamieskisa   Nakkila   to 6.9.  Nakkilan Reserviläiset Jukka Levola
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl,   (iltakilpailu)    050 540 7286 
sis. ampumarastin    
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PALKITTUJA KOKOUKSIA 2015• Ruosteenestokäsittelyt

• Alusta- ja päällipesut

• Maalipinnan käsittelyt

• Kestovahaukset

• Puhdistusaineiden  
  ja autovahojen myynti

Mäkipuistontie 8, 28430 Pori, p. 0400 685 977

OTAMON TERÄS

• rajamerkit  • metallituotteet

Metallitie 4, Otamo, Puh. 040 571 9126

LEINEPERIN MYLLY
Leineperin Ruukinkylä, Kullaa

  Tiedustelut:
  Reijo Tupala
  p. 050 514 4133
  reijo.tupala@gmail.com

TUOTTEET SUORAAN MYLLYSTÄ
pienpakkauksiin pakattuna

KEVÄÄN AIKANA PALKITTUJA UPSEEREJA
 
RUL KULTAINEN AM.
majuri Pasi Suominen (Rauman Reserviupseerikerho)
kapteeni Vesa Viirros (Rauman Reserviupseerikerho)
 
RUL PRONSSINEN AM.
yliluutnantti Nygård Sami (Merikarvian-Siikaisten RUK)
luutnantti Aitasalo Kalle (Merikarvian-Siikaisten RUK)
vänrikki Ylineva Ville (Merikarvian-Siikaisten RUK)

Satakunnan Reservipiirien ja Maanpuolustusnaisten Liiton Sata-
kunnan Piirin yhteinen vuosikokousilta järjestettiin 26. maaliskuu-
ta Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Kokouksia edelsi sotatieteiden 
maisterin, Atte Kalevan luento Jihadismista. Asiaan perehtymät-
tömälle saattoi tulla tietoähky, kun Kaleva selvitti erilaisia käsittei-
tä ja niiden eroja, kuten islam, poliittinen islam, islamismi, jiha-
dismi, jihadisti, dawa-salafismi, poliittinen salafismi ja jihadistinen 
salafismi. Kuulijakunta oli kuitenkin hyvin valveutunutta ja tunnin 
mittaiseksi suunniteltu luento venyi lähes puolentoistatunnin mit-
taiseksi, kun yleisö esitti aktiivisesti luennon päätyttyä tarkentavia 
kysymyksiä luennoitsijalle.

 Luennon jälkeen oli vuorossa palkintojen jako. Atte Kalevalle 
lahjoitettiin Satakunnan Reserviupseeripiirin standaari ja vuoden 
reserviupseeriksi julistettiin majuri Pasi Suominen, Rauman Re-

Piirien kevätkokouksissa kuultiin painavaa 
asiaa jihadismista

serviupseerikerhosta. Vuoden upseerin valintaan vaikutti erityisesti 
aktiivinen toiminta valtakunnallisen syysjotoksen vastuullisissa jär-
jestelytehtävissä edellisenä vuotena.

 Syyskokouksen luentoa olivat seuraamassa myös Suomen Re-
serviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja toiminnan-
johtaja Janne Kosonen, jotka olivat tutustumassa Satakunnan Re-
serviupseeripiirin toimintaan ja alueellisiin sidosryhmiin. Sidosryh-
mätapaaminen järjestettiin Niinisalon varuskunnassa, jossa liiton 
johto pääsi tutustumaan muun muassa koirankoulutustoimintaan 
ja koiratarhoihin.

EEMELI LAPPALAINEN

Kevätkokouksissa jaettiin molempien reservipiirien huomionosoi-
tuksia. Satakunnan Reserviupseeripiirin vuoden kerho -pokaalin 
sai Rauman Reserviupseerikerho ja vuoden Reserviupseeriksi ni-
mettiin majuri Pasi Suominen Rauman Reserviupseerikerhosta.  
Satakunnan Reserviläispiirin vuoden yhdistykseksi nimettiin Rau-
man Reserviläiset.  Porin Reservinaliupseerien puheenjohtaja Jari 
Multisilta luovutettiin Maanpuolustusyhdistyksen rautaisen an-
siomitalin. 

RUL HOPEINEN ANSIOMITALI
Paattimäki Hari   

RUL PRONSSINEN ANSIOMITALI
Kaplas Heikki, Tervo Antti, Sorri Juho, Kettunen Vuokko, 
Vuorsola Juha, Vastamaa Timo Petteri, Lammela Asko, 
Himanen Risto  

RESERVILÄISLIITON KULTAINEN ANSIOMITALI:
Timo Vuorisalo Huittistenseudun Reserviläiset ry, 
Alpo Vehanen Porin Reservinaliupseerit ry

RESERVILÄISLIITON HOPEINEN ANSIOMITALI:
Keijo Silvola, Jouko Jokinen, Pentti Kaukoniemi, 
Heikki Nygård

RESERVILÄISLIITON PRONSSINEN ANSIOMITALI:
Timo Rantala, Juhani Ristilä, Ari Aittamäki, Esa Peltonen, 
Ilari Pullinen, Miika Pennanen, Jani Wikman

Kevätkokouksessa palkitut kuvassa: mitalinsaajat Miika Pen-
nanen,  Juhani Ristilä, Timo Mäkinen,  Alpo Vehanen, Timo 
Vuorisalo ja vuoden Reserviupseeri Pasi Suominen sekä vuo-
den yhdistyksen palkinnon noutanut Tommi Salonen Rauman 
Reserviläisistä.

Satakunnan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Eemeli Lap-
palainen lahjoitti Atte Kalevalle piirin standaarin.
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VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN TUKIJAT:    
Satakunnan Osuuskauppa, 

Länsi-Suomen Osuuspankki
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 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti
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