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Painopisteinä jäsenhankinta ja 
ampumatoiminta

PETRI RANTA
Puheenjohtaja

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry

Reserviupseeripiirin päätehtävät tänä 
vuonna ovat jäsenhankinta ja ampuma-

toiminta. Jäsenistön keski-ikä on noussut 
pitkän aikaa. Vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö tarvitsee uusia nuoria jäseniä. Valitet-
tavasti nuorten ajasta ja huomiosta kamp-
pailee nykyään moni muukin asia. Armeijan 
jälkeen lähdetään usein opiskelemaan, töi-
hin, perhettä perustamaan ja taloa rakenta-
maan. Nämä kaikki ovat elämässä hienoja ja 
tärkeitä asioita, joiden toteuttaminen onnis-
tuu parhaiten itsenäisessä ja demokraattises-
sa maassa. Yhteinen etumme on pitää yllä 
uskottavaa maanpuolustusta, jotta näin olisi 
jatkossakin. Nuorisoasioihin on tänä vuon-
na panostettu perustamalla piirin nuori-
soupseerin tehtävän lisäksi reservipiirien yh-
teinen nuorisotoimikunta.

Ammunnat kuuluvat monen mielestä 
armeija-ajan ja kertausharjoitusten parhai-
siin hetkiin. Ampumaharrastuksen aloitta-
minen ja siten omasta maanpuolustusky-
vystä huolehtiminen on usein ohjaamassa 
reservijärjestöjen jäsenyyteen. Ampumatoi-
mintaan panostaminen sekä palvelee reser-
viläisten tarpeita että tukee jäsenhankintaa. 
Ampumalajeja on tarjolla useita. Voimak-
kaimmin harrastajamäärä kasvaa toiminnal-
lisessa SRA-ammunnassa, missä osumien li-
säksi tulokseen vaikuttavat aika ja tehtävi-
en suoritus. Reservipiirit ovat tänä vuonna 

perustaneet yhteisen SRA-toimikunnan ke-
hittämään Satakunnan SRA-toimintaa. Toi-
nen hyvin suosittu suuntaus on perinneasela-
jit. Kaikille varmasti löytyy mieluinen laji tai 
useampi.

Sote- ja tiedustelulakien valmistelu on ol-
lut paljon esillä tiedotusvälineissä. Pienem-
mälle huomiolle on jäänyt uusi aselaki ja laki 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Näillä 
molemmilla laeilla on konkreettinen vaikutus 
maanpuolustuskyvyn ylläpitoon ja reserviläis-
ten suosimiin harrastuksiin. Vielä ei ole tie-
dossa saako nykyinen eduskunta lait valmiiksi 
vai ei. Ne saattavat jäädä huhtikuussa valitta-
van uuden eduskunnan päätettäviksi. Maan-
puolustus on yksi vaaliteema, joka on hyvä 
ottaa huomioon omaa ehdokasta valittaessa.

Reservipiirit järjestävät tänäkin vuonna 
useita urheilu- ja ampumakilpailuja. Vaikka 
niissä ratkotaan piirimestaruuksia, niin kil-
pailuihin saa ja kannattaakin osallistua myös 
matalammalla tulostavoitteella. Suurin osa 
kilpailuihin osallistuvista on mukana haas-
tamassa itseään parempiin suorituksiin. Sa-
malla on erinomainen tilaisuus tavata van-
hoja tuttuja, tutustua uusiin samanhenkisiin 
ihmisiin ja saada hyviä harjoitteluvinkkejä. 
Osallistujan näkökulmasta on myös muka-
vaa kun järjestelyihin on panostettu normaa-
leja lajiharjoituksia enemmän.  Nähdään ki-
soissa.
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Tekniikan tohtori Jari Multisilta 
siirtyi syksyllä  SAMKiin  uudek-
si rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi 
Porin yliopistokeskuksen johtajan 
tehtävästä. 
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Jari Multisilta aloitti Satakunnan Reservi-
piirin puheenjohtajana vuodenvaihteessa. 
Hän on liittynyt Porin reservinaliupseerei-
hin syksyllä 2008. 

– Samana vuonna tein historiikin edes-
menneen isoisäni sotareissusta. Sota-ar-
kistosta tilattujen sotapäiväkirjojen luke-
minen vahvisti maanpuolustustahtoani, 
ja halusin osallistua myös perinnetyöhön. 
Olin aiemmin myös osallistunut MPK:n 
toimintaan.

Monessa 
mukana
Jari Multisiltaa pyydettiin mukaan Porin 
reservinaliupseerien johtokuntaan syksyllä 
2010. Oltuaan ensin yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä pari vuotta hän aloitti 2012 
yhdistyksen puheenjohtajana. 

– Puheenjohtajana saa tehdä yhdistyk-
sen hallintoon liittyviä tehtäviä, mutta olen 
ollut muutaman kerran kunniavartiossa 
sankarihaudalla oman yhdistyksen vuorol-
la jouluaattona. Puolituntisen vartiovuoron 
aikana tulee mietittyä niitä miehiä ja naisia, 
jotka ovat puolustaneet maatamme. Oike-
astaan jouluun hiljentyminen alkaa juuri 
tuosta vartiohetkestä. 

Vuonna 2015 Jari Multisilta oli järjes-
tämässä Reserviläisliiton syyskokoustapah-
tumaa Porissa yhdessä reserviläispiirin toi-
mijoiden kanssa.

– Muutamissa yhdistyksemme kilpai-
luissa olen myös ollut järjestelytehtävissä. 
Viime keväänä toimin Porissa järjestetyn 
kesäyön marssin varajohtajana. Yhdistyk-
semme toteutti myös yhden marssin huol-
topisteistä Katinkurun majalla.

Uudet keinot 
käyttöön
– Olisi hienoa saada mukaan enemmän 
nuoria. Satakunnassa reserviläisharrastuk-
sella on loistavat puitteet. Meillä on useita 
ampumaratoja, kilpailutoimintaa, urheilu-
toimintaa ja perinnetoimintaa. Piirissä toi-
mii aktiivisia reserviläisyhdistyksiä, joten 
mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen 
on hyvät, painottaa Multisilta. 

Nuorten innostamista reserviläistoimin-
taan on mietitty yhdistyksissä ja piirissä pal-
jon. Multisillan mielestä nuoret tarvitsevat 
sellaista toimintaa, joka heitä muutenkin 
kiinnostaa. Maanpuolustustahto on Suo-
messa edelleen korkea, joten vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö herättää monessa positii-
visia mielikuvia. 

Reserviläisjärjestöt tavoittavat nuoria hy-
vin varusmiespalveluksen tai vapaaehtoi-
sen asepalveluksen kotiuttamistilaisuuksissa. 
Monet liittyvät yhdistyksiin kotipaikkakun-
nallaan,  mutta siirryttäessä opiskelupaikka-
kunnille reserviäistoiminta jää taka-alalle.

– Opiskelijoita tavoittaa oppilaitoksista 
ja somessa. Liiton some-kampanja on tuot-
tanutkin uusia jäseniä liittoon. Olisi hyvä 
kuulla, millaista toimintaan nuoret haluai-
sivat osallistua? Olisiko kansainvälinen toi-
minta sellaista?

Puolustusvoimat on ottanut varusmies-
palveluksessa käyttöönsä Virtual Battle Spa-
ce -simulaattorin. Siinä harjoitellaan joukon 
toimintaa virtuaalisessa pelimaailmassa. 

– Mitä annettavaa tietokonepeleillä voi-
si olla reserviläistoimintaan? Viime vuoden 
kesäyön marssi Porissa keräsi upeasti osallis-
tujia. Matalan kynnyksen perhetapahtumat 

tarjoavatkin koko perheelle yhdessäoloa, 
pohtii Jari Multisilta. 

Tähtäimessä myös viestintä ja 
kansainvälinen toiminta
Jari Multisilta kuuluu myös Satakunnan 
maanpuolustusyhdistyksen hallitukseen. 

– Viime vuonna järjestimme salin täy-
teen keränneen luentotilaisuuden yliopisto-
keskuksessa. 

Lisäksi hän on kouluttanut  johtamista 
MPK:n Reserviläisjohtaja-kursseilla. Mul-
tisilta oli mukana kansainvälisen reservina-
liupseerien järjestön CISORin toiminnassa 
Suomen puheenjohtajuusvuonna. 

– CISORin toiminnassa pääsin rakenta-
maan reserviläisten kansainvälistä verkko-
koulutusympäristöä. Se työ jatkuu edellen. 
Piirin puheenjohtajana toimin myös reser-
viläisliiton hallituksessa nyt ensimmäistä 
vuotta. Siellä saan olla mukana erityisesti 
liiton viestinnän ja kansainvälisen toimin-
nan kehittämisessä.

Jari Multisilta toimii Satakunnan am-
mattikorkeakoulun rehtorina ja toimitus-
johtajana. SAMK on 400 asiantuntijan ja 
6000 opiskelijan korkeakouluyhteisö, joka 
toimii Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja 
Huittisissa. SAMKn tehtävänä on tuottaa 
asiantuntijoita ja osaamista maakunnan yri-
tysten ja organisaatioiden tarpeisiin. 

– Koulutus on myös kansainvälistä, jo-
ten matkapäiviäkin riittää. Työnkuvani on 
hyvin monipuolinen, tiivistää Multisilta.

– Vapaa-aikana reserviläistoiminnan li-
säksi harrastan ulkona liikkumista puoli-
soni kanssa.   

JUHANI LUKKA

Satakunnan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jari Multisilta:

Uusia näkökulmia tarvitaan

Ju
ha

ni
 L

uk
ka



6  KARHU

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) järjestää jälleen yhteistyö-
kumppaneineen Porissa 25.5. Kesä-
yön marssin, joka on erinomainen 
hyvinvointia ja yhteishenkeä kehit-
tävä liikunnallinen tapahtuma. Mikä 
olisikaan hienompaa kuin nauttia hy-
vässä seurassa Yyterin maisemista 
reippaan kävelyn hengessä?

Yksilön hyvinvointi on keskeinen menestys-
tekijä kaikissa työelämän organisaatioissa, 
mutta myös yksityiselämässämme. Se muo-
dostuu sekä psyykkisistä että fyysisistä voi-
mavaroista ja myös yhdessä tekemisellä on 
siinä tärkeä rooli. Kesäyön marssi on kaikille 
avoin hyvän mielen kävelytapahtuma. 

Toivotamme lämpimästi tervetulleik-
si kaikki hyvinvoinnistaan huolehtivat lii-
kunnan ja luonnon ystävät. Kerää joukku-
eesi kaveri-, harrastus- tai työporukasta tai 
vaikka omasta perheestäsi. Joukkue ei kui-
tenkaan ole välttämätön edellytys, vaan voit 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäyön marssi 25.5.2019 Yyterissä - Kävele kuntoa, nauti 
kesäyöstä, hyvä mieli kaupan päälle 
 

Matka    Hinta 
7 km (Perheilmoittautuminen)   20 € (2 aikuista + alle 15-v. lapset)  
7 km (Yksittäisilmoittautuminen)   10 € / hlö  
16 km (Jokamies/ -naismarssi)   16 € / hlö 
25 km (Kuntomarssi)    25 € / hlö 
25 km (Reservin kenttäkelpoisuustesti)  25 € / hlö 
42 km (Marathon)    42 € / hlö 
60 km (Ultramarssi)    60 € / hlö 
 
Hinnat sisältävät huollon, vakuutuksen, kunniakirjan ja mitalin. Jälki-ilmoittautumislisä 
tapahtumapäivänä ilmoittautuessa 5 €. 
 

 
Ilmoittautuminen: 
www.mpk.fi/kurssikalenteri 
(kesäyön marssi> valitse matka> ilmoittaudu) 
 

Kesäyön marssi 25.5.2019 Yyterissä 
– Kävele kuntoa, nauti kesäyöstä

ilmoittautua yksinkin. Hyvää seuraa löytyy 
siinä tapauksessa tapahtumastamme.

Kesäyön marssi ei ole kilpailu, eikä ai-
kaa mitata. Tarjoamme eri pituisia matkoja, 
jotka voit suorittaa oman kuntosi mukaan 
Yyterin maisemista ja kesästä nauttien. Pi-
simpiä matkoja kävelemme tapahtuman ni-
men mukaisesti läpi yön. Reittien varrelta 
löydät huoltopisteitä noin seitsemän kilo-
metrin välein. Huoltopisteillä tarjoilemme 
pientä syötävää sekä huolehdimme nestey-
tyksestäsi. Kesäyön marssin mitalin annam-
me kaikille marssin osallistujille muistoksi 

tästä mieleenpainuvasta kokemuksesta (per-
heilmoittautumisessa yksi yhteinen mitalli 
koko perheelle).

Matkojen hinnat ovat euron per kilo-
metri, kuitenkin vähintään 10 euroa. 7 km 
perheilmoittautuminen (sis. 1–2 aikuis-
ta ja perheen kaikki alle 15-vuotiaat lapset) 
maksaa 20 euroa. Yli 10 hengen porukoil-
le ryhmäalennus - ota yhteys marssin johta-
jaan sähköpostitse.

Jälki-ilmoittautumislisä tapahtumapäi-
vänä ilmoittautuessa on 5 € / matka / hlö.

Muutoin marssille ilmoittaudutaan 

Marssireitit ovat pituuksiltaan*:
• 7 km (sponsored by SAMK) yksittäisilmoittautuminen
• 7 km (sponsored by SAMK) perheilmoittautuminen 
  (vanhemmat ja kaikki perheen alle 15-vuotiaat lapset)
• 16 km jokamies / -naismarssi
• 25 km kuntomarssi
• 25 km reservin kenttäkelpoisuustesti **
• 42 km maraton**
• 60 km ultramatka**

*) Matkoja ei ole tarkkuusmitattu, todellinen matka voi vaihdella hieman.
**) Reserviläinen saa marssista yhden korvaavan kh-vuorokauden MPK:n järjestelmään.
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Kesäyön marssin 7 km alustava reitti kiertää Yyterin virkistyshotellin 
maastossa. Reitille on tarjolla myös perheosallistuminen. Muut reitit le-
vittyvät laajemmalle Yyteriin – 42 sekä 60 km reiteillä vieraillaan Repo-
saaressa asti.

 

 

 

 

 

 

 

Kesäyön marssi 25.5.2019 Yyterissä - Kävele kuntoa, nauti 
kesäyöstä, hyvä mieli kaupan päälle 
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MPK:n kurssikalenterin kautta. Kalenteri 
löytyy osoitteesta https://mpk.fi/koulutus-
kalenteri/

Syötä hakukenttään “kesäyön marssi”. 
Huomaa, että marsseja järjestetään myös 
muilla paikkakunnilla.

Ilmoittaudu mukaan perheen, ystävä- 
tai työporukan kanssa, itseksesi tai vaikka 
reserviläisporukalla.

Tapahtuman vastuullisena järjestäjä-
nä toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) ja käytännön toteutuksesta Porissa 
vastaavat MPK-aktiivimme sekä paikalliset 
reserviläiset ja muut yhteistyökumppanim-
me. 

Seuraa Facebook-sivua ja osanottaja-
viestintää. Tervetuloa nauttimaan kesäyön 
marssista upeisiin Yyterin maisemiin!

www.facebook.com/
kesayonmarssi.pori

Marssin johtaja 
JANI WAHLMAN

KYM2019Pori@gmail.com

Marssin faktat
Marssitaan lauantaina 25.5.. 

Lähtö ja maali sijaitsevat Yyterin 
virkistyshotellin läheisyydessä.

Marssikeskus avautuu viimeis-
tään klo 14.00 lauantaina.

Ultra- ja maratonmatkojen lähtö 
on klo 16:00. Muut matkat ähte-
vät liikkeelle klo 18.00 alkaen.

– Viime vuonna 60 kilometrin ultramatkankin taivalsi noin 50 osallistu-
jaa. Marssin voi suorittaa omaan tahtiinsa ja haluamassaan varustukses-
sa. Hintaan sisältyvät myös huoltopisteiden ja maalialueen tarjoilut se-
kä marssimitali muistoksi tapahtumasta. Kannattaa ilmoittautua hyvissä 
ajoin, suosittelee marssin johtaja Jani Wahlman.
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Raumalla ratakausi 
alkaa tammikuussa
Rauman Seudun Urheiluampujien Practical/
SRA/IDPA jaosto järjesti jo seitsemännen ker-
ran Talvisota – ampumakilpailun.   Osallistujien 
keskuudessa tätä toiminnallista kilpailua kutsu-
taan myös nimellä Talvisodan SRA.    

Kuvat Antti Paaso

8  KARHU
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Vaikka kilpailun järjestäjä ei olekaan suoranai-
sesti reserviläisjärjestö, niin osallistujaluettelon 
mukaan lähes jokainen osallistuja kuuluu jo-
honkin reserviläisjärjestöön.  Kilpailuun osal-
listui 17 soturia.  Osa saattoi olla jo useamman 
talvisotakilpailun veteraani.   
Kilpailuaseina olivat perinnekivääri- ja pistoo-
li.  Avoimessa luokassa ammuttiin itselataavalla 
kiväärillä. Aseiden suhteen oli voimassa Reser-
viläisurheiluliiton perinneasesäännöt.  Järjestä-
jät edesauttoivat osallistujia lainaamalla aseita.

Rasteilla tarvittiin myös muuta kalustoa.  
Varsikäsikranaatteja ja polttopulloja, joilla tu-
hottiin vihollisen panssarivaunu ja vallattiin 
takaisin omia asemia.

Osallistujat jakautuivat useampaan kilpai-
luluokkaan: Yleinen vakio, Naiset vakio, Ylei-
nen yhdistetty, Y50 ja Y50Avo. 

Järjestäjät toivoivat, että myös pukeudut-
taisiin talvisodan hengessä.  Siksipä varsin mo-
nella oli lumipuku asusteenaan.  

Yleisen ja 50Avo luokan voitti Juha Viro-
la, RauRU. Vakio (Yhdistetty) luokan voit-
ti Jari Sievänen, RauRU ja 50Vakio -luokan 
voitti Marko Silokoski, RauSRes.  Naiset Va-
kio -luokan ykkönen oli Mona Nordberg,  
RauSRes.

Perinnetyötä voi tehdä myös tällä hienolla 
tavalla.  Tervetuloa vanhat ja uudet kilpailijat 
mukaan ensi vuoden talvisotaan.

MONA NORDBERG
ESA RANNISTO

Perinnetyötä voi 
tehdä myös tällä 
hienolla tavalla.
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Porin Reserviupseerikerhon kerhoillassa vieraillut kunnallisneuvos 
Helvi Walli aloittaa kertomalla, kuinka hienoa aikaa saamme elää, 
kun elämä on yhtä juhlaa. Suomen itsenäistymisestä tuli juuri ku-
luneeksi 100 vuotta, Puolustusvoimat juhli näyttävästi 100-vuo-
tista taivaltaan viime vuonna, Rajavartiolaitos juhlii tänä vuon-
na 100-vuotisiaan, kuten myös Laivaston soittokunta ja itsenäisen 
Suomen kadettikoulutus. Moni muukin asia Suomessa on saanut 
alkunsa noin 100 vuotta sitten.

 Vuonna 1919 perustettiin Lotta Svärd -yhdistys Poriin, joka 
oli ensimmäisiä Lotta Svärd -yhdistyksiä maassamme. Valtakunnal-
linen Lotta Svärd -järjestökin perustettiin vasta pari vuotta myö-
hemmin 1921. Porissa asiat tunnuttiin osaavan tehdä oikein alusta 
alkaen, koska porilaisten säännöistä tuli sittemmin koko valtakun-
nallisen järjestön säännöt.  Lottaperinne Pori ry:n puheenjohtaja-
na porskuttava Helvi Walli kertoo syksyllä pidettävän juhlat Porissa 
100 vuotta sitten aloitetun toiminnan kunniaksi.

 Helvin alustus aiheeseen on energinen ja on helppoa aistia, 
kuinka aatteen palon voimalla sanoja työntyy sydämestä ilmoille. 
Joudun kuitenkin keskeyttämään alustuksen, sillä aloituskahvit ja 
pullat odottavat keittiönpöydällä ottajaansa. Helvin alustus keskey-
tyy kuitenkin vain hetkeksi, sillä tarjoilut antavat oivan tilaisuuden 
Helville jatkaa juttuaan ja kertoa lottien toiminnan jakautuneen eri 
jaostoihin, joista isoin ja näkyvin osuus oli muonitusjaostolla. Juttu 
soljuu loogisesti muonitusjaostosta aina Helsingin kesäolympialais-
ten muonituksen järjestämiseen ja edelleen Fazerin Amica lounas-
ravintolaketjuun. Lopuksi Helvi alleviivaa kaiken edellä mainitun 
lähteneen liikkeelle Lotta Svärd -järjestöstä.

 Siirrymme kahvikuppeinemme kokouspöydän ääreen ja Helvi 
alkaa kaivaa esiin lotista kirjoitettuja kirjoja, joihin suosittelee pe-
rehtymään. On Marjo-Riitta Antikaisen ”Velvollisuuden kutsu”, 
Tiina Kinnusen ”Kiitetyt ja parjatut”, Annika Latva-Äijön ”Lotta 

KOLUMNI KENTÄLTÄ

Lottatoiminnan 
aloittamisesta 100 vuotta

Helvi Walli esittelee lotista kirjoitettua kirjaa; Kun kutsui 
Isänmaa.
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Svärdin synty” ja ”Lotta Svärd – käytännön 
isänmaallisuutta”, Pia Olssonin ”Myytti ja 
kokemus”, sekä selkeästi se Helville rakkain 
ja kulahtanein kirja, oman yhdistyksen tuo-
te: ”Kun kutsui Isänmaa”, jossa lottien toi-
mintaa tarkastellaan paikallisesta näkökul-
masta.

 Kirjat kiertävät upseerilta toiselle ja 
Helvi kaivaa laukustaan lisää rekvisiittaa. 
Eipä aikaakaan, kun pöydälle on nostettu 
talvisodan leipää, leipämuotti, vanhoja leh-
tiä ja lottien oma laulukirjakin. Sotien ai-
kaan lotat leipoivat peräti 100 000 kiloa 
leipää päivittäin rintamalle. Helvi esittelee 
pöydälle nostamaansa leipämuottia, joka 
on neliön mallinen. Neliön muotoinen lei-
pä oli helppo pakata tiiviisti ja maksimoida 
näin hyötykuorma rintamalle.

 Kerhoilta lähenee loppuaan, vaikka lot-
taperinnetoiminnasta riittäisi juttua useam-
paankin kerhoiltaan. Lopuksi vielä Helvi 
tähdentää lottaperinne-yhdistyksen tarkoi-
tusta, joka on lottien muistojen ja henkisen 
perinnön säilyttäminen, sekä maanpuolus-
tustahdon ja maanpuolustustietouden lisää-
minen. Oikean tiedon välittäminen Lotta 
Svärd -järjestöstä ja lottien toiminnasta on 
myös tärkeä osa toimintaa, sillä historian 
saatossa toiminnasta on levitelty valitetta-
van paljon myös perättömiä väitteitä.

 Lottaperinne yhdistykseen voi liittyä 
kuka vain – myös miehet – ja jäsenmaksu 
esimerkiksi Lottaperinne Pori ry:ssä on var-
sin malitillinen 15 € vuodessa. Jäseniä tar-
vitaan perinnetoiminnan vaalimiseen, se-
kä huolehtimaan lottien ja pikkulottien 
kuntoutustoiminnasta, joka on tärkeä osa 
Lottaperinne yhdistysten toimintaan. Po-
rin seudulla lottia on tiettävästi elossa vielä 
noin 30 ja pikkulottia noin 50. Koko maas-
sa heitä on elossa vielä noin 6500 ja lottien 
keski-ikä lähentelee sataa vuotta.

 
EEMELI LAPPALAINEN

varapuheenjohtaja
Porin Reserviupseerikerho

Karhu kirjastossa 
Tiedustelimme Nakkilan kirjastosta vastaavalta kirjastohoitaja P. Kallelalta, että 
noinko olisi mahdollista saada tulostettu Karhu-lehti esille kirjaston lehtihyllyyn 
kaikkien luettavaksi.  Kirjastosta ajatukselle oltiin myötämielisiä.  Toki nettilehti oli 
luettavana kirjastossa ensin.  Osalle kirjaston väestä lehti olikin ennalta tuttu.  Aina-
kin nimenä ja aihepiirinsä puolesta.     

Karhu 4/2018 on ollut kuukauden päivät esillä ja päätin käydä katsomassa mitä 
kuuluu kirjaston väelle. Samalla sovittiin jatkosta. Varmistui, että tämäkin Karhu 
saa paikkansa kirjaston lehtikaapeista. Kallelan mukaan on hyvä merkki, jos lehti ei 
ole omassa esittelylokerossaan vaan on tepastellut viereiseen lokeroon.  Joku sitä on 
näin ollen lukenut.    

Nakkilassa on luettavissa yli sata eri lehteä. Kokonaismäärä on moninkertainen, 
kun aiemmatkin numerot löytyvät lukutilasta. Silmiin sattui pari eränkäynti- ja 
metsästyslehteä sekä Porilainen. Porilainen on Porin prikaatin kiltalehti.   

Yhdistysaktiivit käykääpä näyttämässä Karhu-lehteä joko digiversiona tai tulos-
tettuna kirjastossanne. Vaikka yhdistys sen tulostaisi, niin kulunki ei ole kovin suu-
ri vuotta kohden.  Eikä mikään kovin suuri ihme olisi vaikka kirjastosta saisi tulos-
tusapua.   

ESA RANNISTO

Nakkilan kirjastosta löytyy printattu Karhu-lehti Kamera- ja Kauneus ja 
terveys -lehtien välistä.
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MAANPUOLUSTUSNAISET

Tervehdys kaikille maanpuolustusnaisille 
Maanpuolustusnaisten Liiton Satakunnan 
Piirin alueella! Tulin uutena jäsenenä mu-
kaan toimintaan vuoden 2018 lopussa ja lu-
pasin esittäytyä tässä vuoden ensimmäisessä 
Karhu-lehdessä. Olen porilainen perheen-
äiti ja opiskelija. Koulutukseltani olen pian 
valmis Filosofian maisteri (Turun yliopisto) 
sekä Muusikko (Tampereen AMK). Miten 
tällainen humanistitaiteilija päätyi mukaan 
maanpuolustusnaisten toimintaan? Halu-
sin kehittää taitojani itselleni etäisemmäksi 
jääneillä alueilla ja lisätä tietämystäni vapaa-
ehtoisesta maanpuolustustoiminnasta. Kos-
ka maanpuolustus kuuluu kaikille. Jokainen 
voi antaa tavalla tai toisella oman panok-
sensa yhteisen etumme hyväksi ja edistää 
maamme turvallisuutta. Suosittelen kaikil-
le tällaista tajuntaa laajentavaa harppaus-
ta itselle ennestään tutun mukavuusalueen 
ulkopuolelle. Toivottavasti saamme kulu-
van vuoden aikana joukkoomme lisää uu-
sia jäseniä, jotka haluavat kehittää itseään, 
oppia uusia taitoja ja auttaa samalla mui-
ta. Kun tiedämme ja osaamme, niin voim-
me elää yhdessä turvallisesti toinen toistam-
me tukien. 

Omalta osaltani taustatekijänä kiinnos-
tuksen heräämisessä vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa kohtaan on toiminut 
myös se, että kuulun sukupolveen, jonka 
elämässä sodankäyneet isovanhemmat ovat 

vielä vaikuttaneet. Molemmat isoisäni oli-
vat rintamalla viime sodissa ja toinen iso-
äideistäni oli lotta. Sain viettää yhteistä ai-
kaa pitkäikäisten isovanhempieni seurassa 
kauan. Kohta tulee kuluneeksi neljä vuotta 
siitä, kun heistä viimeisinkin nukkui ikiu-
neen. Viime aikoina olen kaivaten muistel-
lut ja pohtinut mistä voin heille olla kiitol-
linen ja mitä heiltä saatua haluaisin omal-
le lapselleni välittää. Olen oppinut sodan-
käyneeltä sukupolvelta, että tämä verrattain 
lyhyessä ajassa saavutettu hyvinvointi ja va-
paus, mistä me nykypäivän Suomessa nau-
timme, ei ole syntynyt ilman ponnistelu-
ja. On edelleen tehtävä töitä sen eteen, että 
saamme elää ja asua eräässä maailman par-
haimmista ja turvallisimmista valtioista ja 
että myös tulevat sukupolvet saisivat tämän 
lahjan.

Uusien jäsenten tavoittamisessa näky-
vyys mediassa on hyvä keino. Itse kulkeu-
duin mukaan maanpuolustusnaisten toi-
mintaan luettuani lehtijutun, jossa ker-
rottiin aiheesta. Etsin lisää tietoa ja löysin 
Satakunnan piirin maanpuolustusnaisten 
nettisivuilta tiedon järjestökoulutustilaisuu-
desta Porissa lokakuussa 2018. Rohkaisin 
mieleni ja tupsahdin paikalle koulutustilai-
suuteen. Kohtasin lämpimän vastaanoton, 
tapasin ystävällisiä ihmisiä ja sain samalla 
kattavan tietoiskun siitä, mistä maanpuo-
lustusnaisten toiminnassa on kysymys. Lii-

tyin heti mukaan toimintaan ja jätin netissä 
hakemuksen kotipaikkakuntani Porin seu-
dun maanpuolustusnaiset ry:lle. Pian olin 
osa joukkoa ja havaitsin, että täällä Sata-
kunnassa on vireää toimintaa ja tarmokkai-
ta naisia. Uteliaisuuttani osallistuin myös 
Satakunnan piirin syyskokoukseen Säkylän 
Huovinrinteen upseerikerholla, jossa tem-
pauduin Maanpuolustusnaisten Liiton Sa-
takunnan piirin hallitukseen ja minut valit-
tiin varapuheenjohtajaksi. 

Talvi on taittumassa kevään puolelle ja 
Satakunnan piirin maanpuolustusnaisten 
toimintavuosi 2019 on jo hyvässä vauhdis-
sa. Alueen yhdistyksissä on jo ehditty pi-
tää kokouksia ja monenlaisia tapahtumia 
on luvassa kuluvalle vuodelle. Maanpuo-
lustusnaisten Liiton teema vuonna 2019 
on Topakasti arjen turvaksi. Arjen turval-
lisuus -kursseja järjestetään ympäri Suo-
mea. Raumalla järjestetään teemaan so-
piva Selviytyminen sähköttä -kurssi 30.3. 
2019, johon ilmoittautumisaikaa on vie-
lä jäljellä 17.3.2019 asti. Kursseille ilmoit-
taudutaan Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) nettisivujen kautta osoit-
teessa https://mpk.fi/koulutuskalenteri. Si-
vuilta löytyy koulutuskalenteri ja lisätietoa 
MPK: n naisille suunnatusta kurssitarjon-
nasta. Satakunnan piirin maanpuolustus-
naisten kotisivuihin kannattaa tutustua 
osoitteessa https://satakunnanmaanpuolus-

Tervehdys Satakunnan maanpuolustusnaisille
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tusnaiset.yhdistysavain.fi. Facebookista si-
vumme löytyy nimellä Maanpuolustusnais-
ten Liitto Satakunnan Piiri ry. Sieltä myös 
saa ajankohtaista tietoa tulevista kursseista 
sekä tapahtumista ja niitä päivitetään ahke-
rasti, kannattaa liittyä sivulle! Me täällä Po-
rissa omassa paikallisyhdistyksessäni olem-
me innoissamme, kun valtakunnallinen Ke-
säyön marssi -tapahtuma järjestetään tänä 
vuona Yyterissä 25-26.5.2019. Tällainen 
reipashenkinen tapahtuma on hyvä ja haus-
ka tilaisuus koota voimat yhteen, saada nä-
kyvyyttä ja hankkia uusia jäseniä mukaan. 

Näin kevään edistyessä ja valon lisäänty-
essä toivotan teille kaikille energistä vuotta!

HANNELE TAIPALE
varapuheenjohtaja

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n 
Satakunnan Piiri

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri, Niinisalon koulutuspaikka järjes-
tää yhdessä Rauman Reservin Upseerien Naiset ry:n ja Maanpuolus-
tusnaisten liitto ry:n Satakunnan piirin kanssa kaikille kansalaisille sopi-
van sähköturvallisuuskoulutuksen.

Kurssin tavoitteena on - antaa tietoa Suomen sähköjärjestelmistä - mitä laaja-
mittainen sähkökatkos aiheuttaa - miten voidaan varautua sähkökatkoksiin. - mi-
ten toimitaan sähkökatkoksen aikana ja sen jälkeen kun sähköt ovat palautuneet.

Paikka: Rauman Reserviläisyhdistysten kerhohuone, Hotelli Raumanlinna, Val-
takatu 5, 3. krs

Ohjelma:
8.30 – 9.00 ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 – 11.45 kurssin avaus, Jaana Kivimäki 
Suomen sähköjärjestelmät, Rauman Energia sähkökatkot kotona
ja varautuminen, Pia Huhtala
11.45 – 12.45 ruokailu Ravintola Savila (n. 500m, kävellen, 
liikuntarajoitteisille autokuljetus)
12.45 – 14.30 sähkökatkot kaupungeissa ja taajamissa ja varautuminen
14.30 – 14.45 kahvi
14.45 – 15.30 viranomaisten varautuminen, sähköturvallisuus Rauman Energia
15.30 – 16.00 päätöskeskustelu, palautteet, todistusten jako Jaana Kivimäki
16.00 kurssin päätös Jaana Kivimäki

Ohjelman muutokset mahdollisia.
Kurssimaksu 30,00 euroa sisältää koulutuksen, ruokailut ja vakuutuksen kurssin 
ajaksi.

Ilmoittautuminen: 17.3.2019 mennessä netin kautta MPK:n sivulla www.mpk.fi, 
kurssitarjonta Lounais-Suomi, kurssinumero: 5100 19 13010
tai suoraan kurssinjohtaja Jaana Kivimäki, sähköpostilla jaanapauliina@gmail.com
Ilmoita myös erityisruokavaliot ja liikuntarajoitteet.

Jaanalta saat myös tarvittaessa lisätietoja puh. 040 566 8242.

Selviyminen sähköttä-kurssi
Raumalla lauantaina 30.3. 
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Muutoksen tuulet puhaltelevat sekä henki-
lökohtaisella tasolla, että Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen piirissä. 

Piiripäällikön itsekehu
Aloitin Lounais-Suomen Maanpuolustus-
piirissä (LOSMPP) piiripäällikkönä tämän 
vuoden alusta. Otin tehtävät Markku Lai-
neelta. Hän oli ollut piiripäällikkönä viisi 
vuotta ja jätti minulle hyvässä kunnossa ole-
van piirin. Minun on helppo jatkaa myötäi-
sissä tuulissa. Ennen tätä tehtävää palvelin 
yli 30 vuotta puolustusvoimissa; reserviin 
jäin everstin arvossa. Viimeisin tehtäväni 
kotimassa oli Porin prikaatin apulaiskomen-
taja. Viimeisen vuoden palvelin kriisinhal-
lintaoperaatiossa Afganistanissa. Tehtäväni 
oli neuvonantaa paikallisen poliisin koulu-
tusjohtoa – harvoin olen työskennellyt yhtä 
kovassa vastatuulessa.

Eduskunnan kädessä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä 
(MPK) eletään jännittäviä aikoja. Tätä kir-
joitettaessa on uusi laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta eduskunnan käsiteltä-
vänä. Lakien hyväksyminen on tällä hetkellä 
melkoisessa turbulenssissa. Myrskyn silmäs-
sä ovat niin SOTE-lait kuin lait tiedustelus-
ta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.  
Toivottavasti laki vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta hyväksytään ennen eduskunnan 
vaalitauon tuomaa pläkää.

”Pohjois-Korealaisia” tuloksia
Suotuisat tuulet puhalsivat LOSMPP:ssä 
viime vuonna. Tulokset olivat parhaita pit-

Muutoksen tuulia
kään aikaan. Piirissä annettiin koulutusta 
n. 8200 henkilölle ja koulutusvuorokausia 
kertyi yhteensä noin 13 000. Lisäksi palau-
te osallistujilta oli erinomaista. Palautteiden 
keskiarvo oli 4,53 viisiportaisella asteikol-
la. Tämän kaltaisia lukuja pääsevät yleensä 
vain diktaattorit ihailemaan. Suurin kiitos 
onnistumisesta kuuluu luonnollisesti pii-
rin vapaaehtoisille kouluttajille, jotka teki-
vät jälleen kerran loistavaa työtä kokonais-
turvallisuuden ja maanpuolustuksen eteen.

Tänä vuonna jatketaan vakiintuneella 
tavalla; painopiste on kolmessa super-vii-
konlopussa, joista ensimmäinen oli helmi-
kuussa ja toinen on maaliskuun puolessa 
välissä. Kolmas superi on syksyllä. Itselleen 
sopivan kurssin voi käydä pongaamassa 
MPK:n kurssikalenterista. Kesäyön marssi 
järjestään tänä vuonna Porin Yyterissä to-
della upeissa maisemissa. Kaikki mukaan 
marssimaan 25. – 26-.5.2019; matkoja kai-
kille eli pituudet ovat 7,16, 24, 42 ja 60km

Uudistus on mahdollisuus
Eduskunnan käsittelyssä oleva laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta tuo lukuisia 

uusia mahdollisuuksia. Keskeistä on puolus-
tusvoimien (PV) ja MPK:n työjaon selkeyt-
täminen. Tällä hetkellä PV tilaa MPK:lta 
sotilaallista koulutusta. Uudessa laissa so-
tilaallinen koulutus siirtyy kokonaan puo-
lustusvoimien vastuulle. Tämä mahdollistaa 
MPK:n keskittymisen yksilökoulutukseen 
eli sotilaallisia valmiuksia kehittävään kou-
lutukseen sekä varautumis- ja turvallisuus-
koulutukseen.  

Erittäin odotettuja ovat myös uuden 
lain mukanaan tuomat lisäresurssit – hen-
kilöstö ja rahat. Puolustusvoimat ovat koh-
distamassa n. 2,7 milj€ lisää eli yhteensä 
noin 4 milj€ vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen. Näitä varoja käytetään erityises-
ti paikallispuolustusjoukkojen kouluttami-
seen. 

MPK on saamassa lisärahoitusta noin 
3,8 milj€ eli yhteensä noin 5,6 milj€ va-
paaehtoiseen koulutukseen. Varoilla palka-
taan lisähenkilöstöä ja pyritään alentamaan 
kurssimaksuja. Jokaiseen piiriin palkataan 
valmiuspäällikkö, jonka tehtävänä on koor-
dinoida PV:n ja MPK:n toimintaa.

Quo Vadis, LOSMPP?
Uuden lain vaikutukset toimintaan ovat he-
rättäneet tunteita. Rohkenen kuitenkin sa-
noa, että uusi laki ei tuo juuri muutoksia 
vapaaehtoisten toimijoiden tai koulutuk-
seen osallistujien kannalta. Jo tällä hetkel-
lä – kiitos Kimmo Iljinin kehittämistyön – 
LOSMPP.ssä toimitaan käytännössä uuden 
lain vaatimalla tavalla. Yhteistyö Porin pri-
kaatin ja 2.Logistiikkarykmentin kanssa jat-
kuvaa ja saumatonta. 

Erittäin odotettuja 
ovat myös uuden 

lain mukanaan 
tuomat lisäresurssit 
– henkilöstö ja rahat.

MPK LOUNAIS-SUOMI
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KURSSIT KEVÄT-SYKSY 2019

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

Maaliskuu
Perinneasekurssi 1   Niinisalo 30.3.

Huhtikuu
Taktinen Pistooli 1 -kurssi Rauma 6.-7.4.
Naisten ase- 
ja ampumakoulutus 1 Huittinen 1.4.-30.4. 
Perinneasekurssi 2   Niinisalo 13.4.
Tarkka-ampujakurssi 4 Harjavalta 13.-14.4.
AR 15 käyttö ja huolto Harjavalta 27.-28.4.

Toukokuu
Alueellinen varautuminen 
suuronnettomuuksiin ja 
sotilaalliseen kriisiin  Lavia 5.5.
Naisten ase- 
ja ampumakoulutus 1 Huittinen 11.5. 
Taktinen Haulikko 1 kurssi  Rauma 18.-19.5.
SRA-Ampujan kurssi  Niinisalo 18.-26.5.

Kesäyön marssi (KYM) 2019  
Pori 25.-26.5. 
KYM 2019 - toimitsijat 
KYM 2019 - marssijat 7 km 
KYM 2019 - perhe 7 km 
KYM 2019 - marssijat 16 km 
KYM 2019 - marssijat 25 km
KYM 2019 - marssijat 25 km, 
Reservin kenttäkelpoisuustesti 
KYM 2019 - marssijat 42 km
KYM 2019 - marssijat 60 km

Kesäkuu
SRA Satakunnan SM-karsintakisa Niinisalo 7.-9.6.

Heinäkuu
PORPR:n omaisten- 
ja kiltapäivä   Niinisalo 13.-14.7. 

Elokuu
Tykistötaitokilpailu (Hedberg) Niinisalo 2.-4.8.
Naisten ase- 
ja ampumakoulutus 1 Huittinen 17.8.
Naisten ase- 
ja ampumakoulutus 2 Huittinen 24.8.

Syyskuu

Syksy Niini19       Niinisalo 13.-15.
- Lukiolaisten tutustuminen 
  puolustusvoimiin  Niinisalo 13.-15.
- Tiedustelukurssi  Niinisalo 13.-15.
- Taisteluensiapukurssi 1 Niinisalo 13.-15.
- RSKRH-tuliasemakurssi Niinisalo 13.-15.
- Niini19 Viestilaitekurssi Niinisalo 13.-15.
- Reserviläisjohtaja 1 Niinisalo 13.-15.
- Maastoetsinnän peruskurssi Niinisalo 13.-15.
- Tarkka-ampuja 3  Niinisalo 14.-15.
- Tarkka-ampuja 5  Niinisalo 14.-15.
- B-ajolupakurssi  Niinisalo 14.

Nuorten maastotaidot Kullaa 20.-22.
Taktinen RK 2 kurssi Pori
Taktinen Haulikko 2  Rauma
Taktinen Pistooli 2  Rauma

Selviydy luonnon ehdoilla Kullaa syksy

PV tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa 
vapaaehtoisia kouluttajia kuten ennenkin. 
Uuden lain voimassa ollessa henkilöstön 
käyttöä PV:n ja MPK:n välillä koordinoi 
valmiuspäällikkö. Kokonaiskoordinaatiota 
on tehty LOSMPP:ssä jo pitkään, joten en 
näe asiassa mitään ongelmaa.

Voimaan tullessaan uusi laki tuo kieltä-
mättä muutoksia. Tavoitteeni on kuitenkin, 
että vaadittava työ tehdään piirin palkatun 
henkilöstön voimin. Muutokset vapaaeh-
toisille toimijoille ja kurssilaisille minimoi-
daan.

Valalaulua mukaillen:
”Ollos’ huoleton, piiri valveill’ on.”

Piiripäällikkö 
PETRI KOSONEN
MPK Lounais-Suomi
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LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

Olen aikaisemminkin (Karhu 1/2018) kir-
joittanut viestinnästä osana paikallispuo-
lustusta. Aihe on kovin lähellä sydäntäni ja 
siksi kirjoitan ajatuksiani asiasta uudelleen 
silläkin uhalla, että osin toistan itseäni. Täl-
lä kertaa ajattelin lähteä liikkeelle termeis-

tä; tiedotus ja viestintä. Kärjistetys-
ti totean, jos ei muuta niin 

avatakseni keskustelua 
aiheesta, että kyseessä 
on kaksi eri asiaa niin 
kuin soitto ja pai-
ni. Yhtymäkohtiakin 
toki on niin kuin soi-
tolla ja painilla, mutta 
periaatteessa kyse on 

mielestäni kaksi täysin 
eri tapaa hoitaa tiedonja-

kamista. 
Sana tiedotus on toki lä-

hellä Suomen kielen sanaa viestin-
tä. Tiedottaminen merkitsee tiedol-
la varustamista, tiedon jakamista ja 
tiedoksi antamista eli lähtökohtana 

ovat sanat tieto ja tietäminen. Alkuperäi-
sessä mielessä tiedottaminen olisi siten käy-
tännöllistä opastamista kuinka löytää peril-
le tai kuinka pääsee tavoitteeseen. Sanalla 
tiedotus on myös virallisen tiedoksiannon 
merkitys eli sana ilmaisee käytännössä yk-
sisuuntaista tiedonjakelua viranomaisilta 
kansalaisille. Siten tiedottaja on oikeastaan 
toimihenkilö, joka lähettää yksisuuntaisesti 
tiedotusvälineille tiedotteita tai pitää tiedo-
tustilaisuuksia, joissa jokin asia julkistetaan.

Suomen kielen sana viestintä juontaa 
juurensa venäjän kielen sanasta ”vest”, joka 
tarkoittaa sanomaa tai viestiä. Nykysuomen 
Sanakirjan mukaan viesti on ”muulla tavoin 
kuin välittömästi, henkilökohtaisesti perille 
toimitettava tai leviävä sanoma, sana, tiedo-
tus, ilmoitus, uutinen tms.” Yleensä viestintä 
ymmärretään kaksisuuntaiseksi toiminnak-
si, vuoropuheluksi, jossa toisen puhuessa 
toinen kuuntelee ja päinvastoin. Viestintä 
sanaa on määritelty myös monella muulla 
tavoin, mutta yhteistä näille määritelmil-
le on se, että viestintä on tietojen vaihdan-
taa, kahden- tai monensuuntaista ja se on 
prosessi, joka tuottaa, ylläpitää ja muuntaa 
yhteistä sosiaalista todellisuutta. Eli se on 
huomattavan paljon laajempaa, monimuo-
toisempaa ja jopa monimutkaisempaa kuin 
suoraviivainen, yhdensuuntainen tiedotta-
minen. Siten viestintä voidaan nähdä myös 
työkaluna, jopa aseena, jolla päästään halut-

Kuva puolustusvoimien il-
moituksesta, jolla houku-
teltiin 1/19-saapumiserän 
alokkaita hakemaan eri-
tyistehtävähaussa Ruotu-
väki -lehteen toimittajak-
si, kuvaajaksi, levikkisih-
teeriksi tai graafikoksi.

Viestintä - operatiivinen työkalu
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jatkuu 

tuun tavoitteeseen. Niinpä informaatiovai-
kuttaminen, joka on minun näkökulmasta 
massatuhoaseeseen vaikutuksiltaan verratta-
va väline, on ”hyökkäyksellistä” viestintää, 
aurojen muuttamista aseiksi tai niin kuin 
ameriikassa sanotaan ”weaponized tool”.

Viestintä osana 
paikallisjoukon toimintaa
Paikallispuolustuksen ehdoton vahvuus on 
elämänkokemusta omaavat, hieman vart-
tuneemmat reserviläiset. Paikallisjoukko-
jen reserviläiset tuntevat toiminta-alueensa, 
siellä vaikuttavat muut yhteiskunnan toi-
mijat, viranomaiset ja heillä on myös tun-
temus alueensa kansalaisista. Paikallisjouk-
kojen yksi keskeinen tehtävä perustamisen, 
kohteiden suojaamisen ja virka-avun an-
tamisen lisäksi on oman toiminta-alueen-
sa partiointi ja valvonta. Paikallisjoukot siis 
omalla läsnäolollaan ja näkymisellään toi-
minta-alueellaan tukevat kokonaisturval-
lisuuden yhtä osatekijää, henkistä kriisin-
kestävyyttä. Omien sotilaiden näkyminen 
kansalaisten keskuudessa yhdessä muiden 
turvallisuusviranomaisten ja toimijoiden 
kanssa vahvistaa kansalaisten turvallisuuden 
tunnetta ja siten myös ylläpitää tarvittavaa 
henkistä kestävyyttä häiriötilanteista, poik-
keusoloista ja kriisistä selviämiseen. Tämän 
toiminnan keskeisenä osana on viestintä.

Ylempi johtoporras on määrittänyt, et-

tä paikallispataljoonassa on tiedotusryhmä 
(huom. tiedotusryhmä) vahvuudella neljä 
ja se on osa hallintosektoria. Meillä lounai-
sessa Suomessa on asiaa lähestytty hieman 
luovemmin ja tehty viestinnästä (huom. 
viestinnästä) aselaji muiden paikallisjou-
kon aselajien rinnalle. Tästä lausun jo täs-
sä vaiheessa suuren kiitoksen laatikon ulko-
puolelta asiaa kehittäneille aktiivisille reser-
viläisille. Ilman heitä en voisi nyt ”paistatel-
la” asian aallonharjalla valtakunnallisella ta-
solla. Voin rehellisesti todeta, että meidän 
viestintämme on tällä hetkellä suunnan-
näyttäjänä muille paikallisjoukoille.

Meillä asiaa on lähestytty tilannekuvan 
kautta. Jotta joukko ja sen johtaja pystyvät 
parhaiten hyödyntämään käytössään olevia 
resursseja saamansa tehtävän toteuttami-
seen, on käytössä oltava mahdollisimman 
reaaliaikainen tilannekuva. Perinteisesti ti-
lannekuva on koottu omien joukkojen ja 
vihollisen toiminnasta, toiminnan vaihees-
ta ja arviosta toiminnan jatkosta. Paikallis-
joukoissa keskeinen tieto on myös muiden 
viranomaisten toiminta sekä mitä tapah-
tuu yhteiskunnassa paikallisella tasolla. Jou-
kon johtajan on edellä mainittujen tieto-
jen lisäksi oltava tietoinen siitä, minkälaista 
viestintää eri alustoilla käydään, koska näil-
lä alustoilla tehdään tahatonta tai tahallista 
informaatiovaikuttamista. Siksi me olemme 
lisänneet kokonaistilannekuvan osaksi vies-

tinnän tilannekuvan.
Informaatiovaikuttamisella, jonka to-

teuttajina voivat olla vastustajan johtajat, 
media, trollit, hyödylliset hölmöt tai muu-
ten vaan rinnakkaistodellisuudessa elävät 
henkilöt/yhteisöt, voidaan vaikuttaa mer-
kittävästi kansalaisten henkiseen kestoky-
kyyn, maanpuolustustahtoon ja johdon 
päätöksentekoon. Valheellisen ja harhaan-
johtavan tiedon määrä tulee varmasti kasva-
maan normaaliolojen tilanteesta, koska vas-
tustajan päämääränä on vaikuttaa yleiseen 
mielipiteeseen ja siten murentaa kansalais-
ten tahtoa puolustaa omaa maataan, yhteis-
kuntajärjestystä ja arvoja. Keskeisenä vai-
kuttamisen kohteena on myös päätöksente-
ko. On muistettava, että tätä vaikuttamis-
ta, taistelua sydämistä ja mielistä (Winning 
Hearts and Minds) käydään tälläkin het-
kellä ja häiriötilanteessa tai poikkeusolois-
sa vaikuttamisen määrä moninkertaistuu ei-
kä vaikuttaminen kohdistu pelkästään mei-
hin, vaan kohteena ovat myös kansainväli-
nen yhteisö ja erityisesti meitä lähellä olevat 
maat.

Tähän vaikuttamiseen on päästävä kiin-
ni niin valtakunnallisella tasolla kuin myös 
paikallisesti. Paikallisjoukoissa on oltava 
selkeä tilannekuva siitä, mistä asioista pai-

Viestintä voidaan nähdä myös työkaluna, 
jopa aseena, jolla päästään haluttuun tavoitteeseen.
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kallisesti keskustellaan eri median alustoil-
la sekä toreilla ja turuilla, jotta omalla vies-
tinnällämme pystymme katkaisemaan hu-
huilta ja valheelliselta informaatiolta siivet. 
Siksi meidän viestintäryhmämme poikkeaa 
jonkin verran ylemmän johtoportaan ohja-
uksesta. Meidän viestintäryhmämme muo-
dostuu viestintäpäälliköstä (lue aselajipääl-
likkö), analysaattoreista, sisällöntuottajis-
ta ja ”kenttätoimijoista” eikä tämä ryhmä 
ole hallintosektorin alaisuudessa vaan osana 
operatiivista toimintaa. Meidän näkemyk-
semme mukaan viestintä on työkalu, joka 
tiedustelee (analysaattorit), valmistelee (si-
sällöntuottajat) ja operoi (kenttätoimijat) 
muodostetun viestinnän tilannekuvan pe-
rusteella osana koko paikallisjoukon ope-
rointia. Meidän viestintämme toimii lisäksi 
tiiviissä yhteistoiminnassa toiminta-alueen 
muiden toimijoiden, kuten viranomaisten 
viestinnän kanssa, jotta kaikki viranomais-
tahot/vast. viestivät yhdenmukaisesti. 

Viestinnän haasteita ja sosiaalisen 
median hyödyntäminen
Viranomaisviestinnän isoin tavoite mieles-
täni on se, että kansalaisille välitettävä vies-
ti on yhdenmukainen. Jos muut puhuvat ai-
dasta ja yksi puhuu seipäästä, murentaa se 
viestinnän uskottavuutta ja siten kansalais-
ten luottamusta siihen, että viranomaiset 
kykenevät huolehtimaan kansalaisten tur-
vallisuudesta. Yhteisestä sanomasta poik-
keava pienikin sivuaskel avaa mahdollisuu-
den vastustajalle ja vastustajan bulvaaneille 
kyseenalaistaa faktoihin perustuva totuus 
ja herättää kysymyksen ”entäpä jos sitten-
kin…”. Viestinnässä on huomioitava myös 
esimerkiksi yhdenmukaisten käsitteiden ja 

termien käyttö. Hyvä esimerkki tästä, jos-
kus jopa hämmentävästä viestinnästä on 
Turun puukotuksen jälkeinen ensimmäi-
nen tiedotustilaisuus. Tilaisuudessa polii-
si puhui yhdeksästä uhrista ja lääkäri kym-
menestä. Epäjohdonmukaisuuden syynä oli 
se, että ensihoidolle kaikki loukkaantuneet 
ja kuolleet, mukaan lukien haavoitettu teki-
jä olivat uhreja, mutta poliisille uhreja olivat 
vain hyökkäyksen kohteeksi joutuneet hen-
kilöt. Viestintä on siis taitolaji, jonka toteut-
taminen on suunniteltava huolella ja henki-
löstöä on koulutettava siihen. Koulutuksen 
kohderyhmänä ei paikallisjoukoissa saa olla 
pelkästään ”ammattiviestijät” eli viestintä-
ryhmä ja johtajat, vaan perusteet on koulu-
tettava kaikille paikallisjoukkojen sotureil-
le. Jokainen paikallisjoukon reserviläinen 
on viestijä kohdatessaan kansalaisia vartio-
paikoilla, partiossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Miten tavoittaa kansalaiset viestinnäl-
lä? Tutkimusten mukaan YLE:n klo 2030 
televisiouutisia seuraavat vain yli 60-vuo-
tiaat, mutta entäpä nuoremmat kansalai-
set? Sosiaalinen media on oivallinen työ-
kalu myös paikallisjoukkojen viestinnäl-
le, kunhan kaikille reserviläisille koulute-
taan operaatioturvallisuuden periaatteet. 
Sosiaalisen median tehokkuus viestinnäs-
sä perustuu viestijän seuraajien määrään. 
Siksi paikallisjoukon viestinnän verkosto 
on luotava mieluummin eilen kuin huo-
menna. Tässä on meidän osaltamme vie-
lä työsarkaa, jossa riittää kynnettävää. Sik-
si #Talvitammi19/#Uusikaupunki19 -har-
joituksessa testasimme verkoston merkitys-
tä viestinnän tehokkuudelle siten, että har-
joitukseen osallistui sosiaalisessa mediassa 
aktiivinen reserviläinen. Kyseisellä henki-

löllä on Youtube -kanavallaan yli 18  000 
tilaajaa ja Instragamissa yli 30 400 seuraa-
jaa (12.2.2019 luvut). Hae harjoitus edel-
lä mainituilla hästägeillä, niin saatat arva-
ta, kuka on tämä erittäin maanpuolustus-
tahtoinen reserviläinen ja median ammat-
tilainen. Sosiaalinen media on myös alus-
ta, jossa käytäviä keskusteluja analysoimalla 
voidaan muodostaa tilannekuva siitä, mis-
tä kansalaiset keskustelevat ja mikä on kes-
kusteluiden sävy. Analyysin perusteella voi-
daan kirjoittaa oma narratiivi, jolla kumo-
taan huhuja ja vahvistetaan oikeaa viestiä. 
Ja viestin läpisaamiseksi käytetään sosiaali-
sen median lisäksi kaikkia mahdollisia ka-
navia mukaan lukien alueella liikkuvat pai-
kallisjoukkojen sotilaat, koska ihmiskon-
taktin merkitys mielestäni korostuu häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kuten aiemmin totesin, viestintä on tai-
tolaji, mutta niin on myös viestinnän seu-
raaminen. Siksi kannustan kaikkia alueen 
asevelvollisia pitämään huolta yleissivis-
tyksestä ja mediakriittisyydestä, koska in-
formaatiovaikuttaminen, vastapuolen vies-
tintä muuttuu päivä päivältä monimuotoi-
semmaksi ja sofistikoituneemmaksi. Ja tätä 
massatuhoasetta vastaa voidaan puolustau-
tua vain luotettavalla omalla viestinnällä, 
medialukutaidolla ja yhtenäisyydellä. ”Sillä 
pienen maan suurin voima on yksimielisyys” 
(Suomen marsalkka CGE Mannerheim).

JONI LINDEMAN
Everstiluutnantti

Lounais-Suomen Aluetoimiston 
Päällikkö
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Sisäministeriö pyytää lausuntoa luonnok-
sista ampuma-aseasetuksen (145/1998) 
muutokseksi ja sisäministeriön asetuksek-
si teknisistä vaatimuksista ampuma-aseek-
si muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen 
toiminnan pysyvästä estämisestä.

Asetusluonnokset liittyvät eduskunnassa 
käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen 
179/2018 vp ampuma-aselain, vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta annetun lain ja 
asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamises-
ta. Esitys koskee Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/853, eli 
niin kutsutun asedirektiivin muutosten täy-
täntöönpanoa. Hallituksen esityksessä esi-
tetyt muutokset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esityksessä ehdotetut muu-
tokset ampuma-aselakiin aiheuttaisivat voi-
maan tullessaan tarpeen muuttaa ampuma-
aseasetusta sekä säätää uusi sisäministeriön 
asetus. Ampuma-aseasetuksen muutokses-
sa annettaisiin tarkempia säännöksiä muun 
muassa ampumaurheilun, -harrastuksen ja 
-harjoittelun aktiivisuudesta. Sisäministeri-
ön asetuksella annettaisiin tarkemmat sään-
nökset ampuma-aseeksi muuttamisen estä-
misen teknisistä vaatimuksista ja latauslait-
teen toiminnan pysyvästä estämisestä.

Puolustusministeriö on lähettänyt erik-
seen lausuntopyynnölle HE 179/2018 

vp johdosta valmistellun, vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta annettuun lakiin 
(556/2007) esitettyihin muutoksiin liitty-
vän asetusluonnoksen. Lausunnot pyyde-
tään toimittamaan viimeistään 12.4.2019.

2 § Latauslaitteen 
toiminnan pysyvä estäminen

Asetuksen 2 §:ssä annettaisiin tarkem-
mat säännökset ampuma-aselain 3 §:ssä 
säädetystä latauslaitteen toiminnan pysy-
västä estämisestä. Ampuma-aselain 3 §:n 
mukaan aseen osaksi katsotaan myös lata-
uslaite, jos sen kapasiteetti on yli 20 pat-
ruunaa ja se on lyhyen keskisytytteistä pat-
ruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen 
osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite 
tai latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 10 
patruunaa ja se on pitkän keskisytytteistä 
patruunaa ampuvan itselataavan kertatuli-
aseen osa tai siihen liitettävä irrotettava la-
tauslaite. Ampuma-aselain muutos johtuu 
asedirektiivin muutoksesta, jonka itselataa-
vat kertasytytteistä patruunaa ampuvat am-
puma-aseet on siirretty direktiivissä kiellet-
tyjen aseiden luokkaan, jos niissä on kapa-
siteetiltaan suuri latauslaite.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen 
osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, jo-
ka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka 
valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja 

joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen 
itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalli-
seen kertatuliaseeseen.

Ampuma-aselain 3 §:ssä tarkoitettu la-
tauslaitteen toiminta on pysyvästi estetty, 
kun sitä ei voida enää muuttaa toimivaksi 
latauslaitteeksi. Latauslaitteen toiminnan 
pysyvä estäminen 1 momentin mukaises-
ti voidaan tehdä poistamalla siitä jouset ja 
estämällä jousien asentaminen paikalleen 
poistamalla niiden kiinnityspisteet sekä es-
tämällä patruunanostimen liike. Estämisen 
voi tehdä hitsaamalla, juottamalla, liimaa-
malla tai sulattamalla patruunanostimen ja 
lippaan rungon lävitse tappi. Lipasrungon 
käyttäminen on estettävä pysyvästi hitsaa-
malla, juottamalla, liimaamalla tai sulatta-
malla lippaan pohja lippaan runkoon kiin-
ni. Poliisihallitus voi antaa määräyksiä lata-
uslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä.

44 d § Aktiivinen ampumaurheilu, 
-harrastus ja -harjoittelu

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, 
joka koskisi ampuma-aselain 45 §:n 6 mo-
mentissa tarkoitettua aktiivista ampumaur-
heilua tai harrastusta ampuma-aselain 9 §:n 
5 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla eri-
tyisen vaarallisella ampuma-aseella tai sen 

Asetusluonnos lausuntopyynnöllä

jatkuu 
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osalla. Ampuma-aselain 9 §:n 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja ampuma-aseita 
ovat pitkät keskisytytteistä patruunaa am-
puvat itselataavat kertatuliaseet, joilla voi-
daan laukaista yli 11 patruunaa ilman uu-
delleenlatausta, jos siinä on kiinteä lataus-
laite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen 
patruunaa tai irrotettava latauslaite, jon-
ka kapasiteetti on yli 10 patruunaa. Am-
puma-aselain mukaan hakijan tulee esittää 
yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun luvan saa-
neen yhdistyksen ampuma-asekouluttajan 
antama todistus hakijan ampumaurheilus-
ta tai harrastuksesta, jonka on oltava jatku-
nut aktiivisesti vähintään aselupahakemus-
ta edeltävät 12 kuukautta. Harjoittelua pi-
dettäisiin aktiivisena, jos luvanhakijalla oli-
si luvan hakemista edeltäneen vuoden aika-
na ollut vähintään viisi harrastuskertaa sillä 
ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan. 
Lupa-viranomainen arvioisi harrastuskerto-
ja ja niistä annettua selvitystä siten, kuten 
niitä on vakiintuneesti arvioitu käsiaseiden 
osalta.

Ampuma-aselain 45 §:n 5 momentis-
sa tarkoitettua ampumaurheilua ja -harras-
tusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijal-
la on luvan hakemista edeltäneiden kahden 
vuoden aikana ollut vähintään kymmenen 
harrastuskertaa pistoolilla, pienoispistoolil-
la, revolverilla, pienoisrevolverilla, ilmapis-
toolilla tai ampuma-aselain 9 §:n 5 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla ampuma-aseella. 
Ampuma-aselain 45 §:n 6 momentissa tar-
koitettua ampumaurheilua ja -harrastusta 
pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on 
luvan hakemista edeltäneen vuoden aika-

(556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuna sotilaallisia valmiuksia palveleva-
na koulutuksena annettavan ampumakou-
lutuksen järjestämiseen tai siihen osallistu-
miseen ampuma-aselain 9 §:n 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetuilla ampuma-aseilla 
tai aseen osilla voidaan antaa luonnollisel-
le henkilölle vain, jos tämä esittää Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen antaman to-
distuksen osallistumisesta vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetussa laissa tarkoi-
tettuun sotilaallisia valmiuksia palvelevaan 
ampumakoulutukseen ampuma-asetyypillä, 
johon aselupaa haetaan, aktiivisesti vähin-
tään aselupahakemusta edeltävän 12 kuu-
kauden aikana sekä vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
todistuksen hyväksytysti suoritetusta am-
pumakokeesta. Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen antama todistus aktiivisuudesta 
olisi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
edustajan, kuten ammunnan johtajan alle-
kirjoittama tai leimaama todistus, jossa eri-
teltäisiin hakijan harjoittelukerrat Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä 
ampumakoulutuksessa. Ampumaharjoitte-
lua pidettäisiin aktiivisena, jos luvanhakijal-
la olisi luvan hakemista edeltäneen vuoden 
aikana ollut vähintään viisi harjoitteluker-
taa sillä ampuma-asetyypillä, johon aselu-
paa haetaan. Aktiivisuuden osoittamiseen 
riittäisi harjoittelu haettavalla asetyypillä 
myös pienemmällä latauslaitteella.

Ampuma-aselain mukaisesti Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen aktiivisuutta 
koskeva todistus voidaan osittain korvata 
muulla luotettavalla selvityksellä aktiivises-
ta reserviläisen ampumaharjoittelusta. Py-

na ollut vähintään viisi harrastuskertaa sillä 
ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan.

Ampuma-aselain 45 §:n 7 momentis-
sa tarkoitettua ampumaharjoittelua pide-
tään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan 
hakemista edeltäneen vuoden aikana ollut 
vähintään viisi harjoittelukertaa sillä am-
puma-asetyypillä, johon aselupaa haetaan. 
Näistä viidestä harjoittelukerrasta on vähin-
tään kaksi kertaa tullut tapahtua vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta annetun lain 
2 § 2 momentissa tarkoitetussa Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä so-
tilaallisia valmiuksia palvelevassa ampuma-
koulutuksessa.

Pykälän uusi 3 momentti koskisi ampu-
ma-aselain muutoksen myötä lakiin otetun 
uuden lupaperusteen, eli sotilaallisia val-
miuksia palvelevana koulutuksena annetta-
van ampumakoulutuksen järjestämisen tai 
siihen osallistumisen yhtenä luvan myön-
tämisen edellytyksenä olevaa aktiivista har-
joittelua. Ampuma-aselain 45 §:n 7 mo-
mentin mukaan aselupa ampuma-aselain 
43 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitet-
tua käyttötarkoitusta varten, eli vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta annetun lain 
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kälässä säädettäisiin, että ainakin kaksi ha-
kijan harjoittelukerroista olisi siis tullut ta-
pahtua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämässä ampumakoulutuksessa. Mi-
käli hakija haluaisi korvata osittain Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksessä tapahtuvaa 
harjoittelua, tulisi hänen osoittaa aktiivises-
ta reserviläisen harjoittelusta luotettava sel-
vitys, kuten esimerkiksi Puolustusvoimien, 
Rajavartiolaitoksen tai kriisinhallintapalve-
luksen järjestäneen viranomaisen edustajan 
allekirjoittama tai leimaama todistus, jos-
sa eriteltäisiin hakijan harjoittelukerrat sil-
lä ampuma-asetyypillä, johon hän hakee 
lupaa. Myös muun reserviläisten ampuma-
taitoa ylläpitävän järjestön antama luotet-
tava selvitys hakijan osallistumisesta reser-
viläisen ampumataitoa ylläpitävään koulu-
tukseen haetulla asetyypillä voitaisiin ottaa 
huomioon harrastusmäärien osoittamisessa. 
Tällaisiksi järjestöiksi katsottaisiin esimer-
kiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
jäsenjärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset ja 
luotettavaksi selvitykseksi katsottaisiin jär-
jestön edustajan allekirjoittama tai leimaa-
ma selvitys, jossa olisi eritelty hakijan har-
rastuskerrat. Lisäksi ampuma-aselain mu-
kaisesti aktiivista harjoittelua koskevaan 
vuoden ajanjaksoon lasketaan ampuma-ase-
lain mukaisesti puolet aseellisessa palvelus-
sa asevelvollisena suoritetusta palvelusta tai 

puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa 
suoritetusta palvelusta.

Muutosten johdosta pykälän nykyinen 
2 momentti siirtyisi 4 momentiksi. Siihen 
tehtävillä muutoksilla eroteltaisiin aktiivi-
nen urheilu, harrastaminen ja harjoittelu 
toisistaan. Koska muiden kuin käsiaseiden 
osalta vaadittava aktiivisen harjoitteluna ai-
ka olisi kahden vuoden sijasta vuosi, mo-
menttiin tulisi lisätä viittaus vuoden mää-
räaikaan kahden vuoden määräajan lisäksi. 
Muuten momentti säilyisi ennallaan.

Aktiivista urheilua, harrastamista tai 
harjoittelua ei edellytetä sellaisena aikana, 
jolloin urheilijan, harrastajan tai harjoitte-
lin ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan 
esteen vuoksi ole mahdollista urheilla, har-
rastaa tai harjoitella sitä lajia, jonka perus-
teella lupaa haetaan. Asevelvollisuuden suo-
rittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva 
este tai muu näihin rinnastettava syy kes-
keyttää kahden vuoden tai vuoden määrä-
ajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen 
syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.

P.S. Tšekin tasavalta pyytää kumoamaan 
17. toukokuuta 2017 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin, jolla 
muutetaan aseiden hankinnan ja hallussa-
pidon valvonnasta annetun neuvoston di-
rektiivin 91/477 / ETY muuttamista pyytä-
mällä tuomioistuinta julistamaan tämä di-

rektiivi Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 263 artiklan (jäljempänä 
”SEUT”) mukaan.

Tsekkien oikeusjutun käsittely on alka-
nut ja sekä Puola että Unkari ovat tukeneet 
Tsekkejä. Avauspuheenvuorot on pidetty, 
EU-neuvoston, Europarlamentin ja komis-
sion edustajat ovat olleet äänessä. Ja yllät-
täen, myös Ranskan edustaja. Tapaus on 
saanut paljon huomiota, oikeutta käydään 
suurimmassa salissa ja paikalla on noin 100 
kävijää kuuntelemassa ja kääntäjät kääntä-
vät 20 kielelle. Eräät lähteet kertovat että 
ratkaisusta esimakua antava Advocate Ge-
neralin (AG) raportti voisi tulla odotettua 
nopeammin - ehkä jopa maaliskuun aika-
na. ECJ yleensä seuraa AG:n ohjeita ja jos 
se tarkoittaa, että lipaskielto poistuu, on ti-
lanne mielenkiintoinen. Varsinaista pää-
töstä saadaan kuitenkin odottaa muutama 
kuukausi.

Aselaki on tällä hetkellä eduskunnassa ja 
jos siitä ehditään äänestämään, niin sitten 
meillä on toteutus jota direktiivi ei vaadi. 
Jos aselakia ei ehditä käsitellä niin silloin se 
jää seuraavalle eduskunnalle ja jos asiaa vii-
vytetään, kunnes päätös on tullut, niin sit-
ten lipasrajoituksia ei olisi pakko toteuttaa. 
Aikamoista jossittelua... 

RAIMO SUOMINEN



22  KARHU

Saksan sodanjulistuksen jälkeen Ranskal-
le seurasi pitkä toimettomuuden kausi, kun 
Saksa ei heti hyökännytkään. Ranskalaiset 
yrittivät välttää pitkästymistä tekemällä edes 
jotain ja päättivät lähettää ranskalaisosaston 
Suomen talvisotaan mukanaan myös puoli-
prikaatin verran legioonalaisia. 

Osasto koottiin 
Suomen talvisotaan
Osaston vapaaehtoisia koottiin helmikuus-
sa 1940 muukalaislegioonan Pohjois-Afri-
kan linnakkeista kertomatta päämäärästä 
sen enempää. Hiekkaerämaan tuulien ka-
raisemien vapaaehtoisten hämmästys lienee 
ollut suuri, kun he saivat uusiksi varusteik-
seen mm. sukset ja turkisvuorattuja takkeja. 
Osasto nimettiin ensin Muukalaislegioonan 
kevyeksi vuoristopuoliprikaatiksi, sittem-
min 13. Demi-Brigade de la Legion Etran-
gere eli Muukalaislegioonan 13. puolipri-
kaati, joka on osaston nimi edelleen. 

Puoliprikaati saatiin valmiiksi maalis-
kuussa ja sen vahvuus oli 55 upseeria, 210 
aliupseeria ja 1984 legioonalaista. Osastoa 
johti legioonassa vuodesta 1924 alkaen pal-
vellut, 17 kertaa haavoittunut, everstiluut-
nantti Raoul Magrin-Vernerey. 

Ansioitunut puoliprikaati
Osasto ei koskaan saapunut aiottuun mää-
ränpäähänsä Suomen ollessa tällöin jo rau-
hantilassa. Osasto oli kuitenkin lähetettävä 
jonnekin ja yhteinen ranskalais-englantilais-
puolalainen Skandinavian operaatio Nor-
jaan mahdollisti tämän. Puoliprikaati lai-
vattiin Bjervikiin, 8 km päähän Narvikista, 
englantilaisella aluksella ja varsinainen mai-
hinnousu tapahtui brittien moottoritorpe-
doveneillä 13.5. Osasto taisteli menestyk-

Miksi Ranskan Muukalaislegioonan merkistä 
löytyy Suomen lippu ?

sekkäästi ajaen saksalaiset pois Bjervikistä 
siirtyen 28.5. Narvikiin. 14.6. osasto läh-
ti paluumatkalle Ranskaan ja matkan aika-
na kuultiin suruviesti – Ranska oli antautu-
nut Saksalle. Sotilaat saivat päättää, minne 
halusivat paluukyydin ja puolet legioonalai-
sista halusivat Ranskaan ja takaisin omiin 
varuskuntiinsa Algeriaan ja Marokkoon. 
Loput halusivat kuljetuksen Englantiin jat-
kaakseen taistelua saksalaisia vastaan osana 
Englannin armeijaa. Kyseiset miehet muo-
dostivat de Gaullen Vapaan Ranskan armei-
jan ytimen, ollen sen ensimmäinen ja ainut 
koko sodan ajan häntä seurannut osasto, 
joka taisteli mm Camerounissa, Gabonis-
sa, Eritreassa, Syyriassa, Libyassa (Bir Ha-

keim ja Tobruk), Tunisiassa, Sisiliassa, Ita-
liassa, Ranskassa ja Saksassa  (Strasburg ja 
Colmar). 13. puoliprikaatille on myönnet-
ty mm. Norjan sotaristi ja Ranskan vapau-
denristi (Croix de la Liberation), molemmat 
Suomen Mannerheimin-ristiin rinnastetta-
via ansiomerkkejä. Sittemmin osasto taiste-
li vuodesta 1946 alkaen Ranskan Indokii-
nassa ja 1954–62 Algeriassa. Vuodesta 1962 
alkaen osasto on ollut Ranskan entisessä 
siirtomaassa Djiboutissa, Afrikan sarvessa, 
kunnes se 2010 siirtyi Arabiemiraatteihin 
kouluttamaan liittolaisiaan aavikkosodan-
käynnin taidossa ja 2016 palasi Ranskaan 
Larzacin varuskuntaan, jossa se aikoinaan 
perustettiin. 

13. Demi-Brigade 
de la Legion Etrangere 
eli Muukalaislegioonan 13. 
puoliprikaatin tunnuksesta
löytyy viikinkivene, jonka
purjeessa komeilee Suomen
lipun värit. Sille löytyy oma 
mielenkiintoinen historiansa.
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Merkki on mielenkiintoinen 
harvinaisuus
Merkin suunnitteli Magrin-Vernereyn käs-
kystä maaliskuussa 1940 luutnantti Des Ro-
bert ja sen ensimmäiset kappaleet teetettiin 
Pariisissa Arthus Bertrandin merkkivalmis-
tamossa. Muiden kiireiden takia merkkiä ei 
juurikaan ehditty 2. maailmansodan aika-
na univormuissa kantaa, ainakaan valoku-
vien perusteella, mutta Indokiinan sotaret-
ken alkuaikojen valokuvissa se silloin tällöin 
tiettävästi vilahtaa. Lienee selvää että alku-
peräinen merkki on harvinainen suurim-
man osan kadottua sodan melskeissä, joskin 
siitä on valmistettu useita uusintalyönte-
jä mm. veteraanien tarpeisiin ja keräilijöil-
le. Lisäksi sitä on muutamia kappaleita val-
mistettu puhdetöinä sota-aikana. Kyseinen 
merkki korvattiin toisella joukko-osasto-
merkillä jo Indokiinan sotaretken alkuvuo-
sina eli 1946–47 Teksti More Majorum tar-
koittaa perinteiden velvoittavaa voimaa ja 
on käännettynä kutakuinkin ”esi-isien ta-
paan”. Vaakasuoran viivan värit punainen ja 
vihreä ovat legioonan värit ja seitsensakarai-
nen pommi, jonka uloimmat haarat kään-
tyvät alaspäin on legioonan symboli ero-
tuksena Ranskan jalkaväen pommista, jossa 
kaikki sakarat ovat ylöspäin. Sininen risti 
valkoisella pohjalla esiintyy useissakin rans-
kalaisissa joukko-osastomerkeissä, mutta 
kyseisen merkin alkuperäisessä heraldisessa 
selityksessä mainitaan purjeessa olevan Suo-
men lipun värit. Viikinkilaiva viittaa osas-
ton Skandinaviaan suuntautuneeseen sota-
retkeen. 

HARRI KOLI

Raimo Räihä

Otsikko on Nakkilan kunnan tuore iskulau-
se. Tämän saatoimme ihan käytännössä to-
deta Nakkilan upouuden liikuntakeskuksen 
avajaisviikolla. Avajaisviikolle oli järjestetty 
ohjelmaa kaikille kuntalaisille. Maanantai-
na 14. tammikuuta olivat viralliset avajaiset.  
Yhdistyksellä oli avajaisissa edustus. 

Seuraavana iltana olivat esillä paikal-
le kutsutut Nakkilan urheiluseurat ja yh-
distykset. Nakkilan Reserviläiset halusi-
vat luonnollisesti olla esillä vuoden kenties 
suurimmassa nakkilalaistapahtumassa. Re-
serviläispiiristä lainattiin esittelyteltta, 
MPK:lta saimme lainaksi Ecoaims-pistoo-
lit.  Samalle esittelypisteelle saapui Vapaa-
ehtoinen pelastuspalvelu Vapepa esittele-
mään toimintaansa.    

Yhdistyksille on hyvä näyteikkuna kun-
tien yhdistystilaisuudet tai muut tilaisuudet. 
Esimerkiksi markkinat. Satakunnan Reser-
viläispiirin lainattava teltta on yhdistyksille 

maksuton. Teltan ja siihen kuuluvien Reser-
viläisliiton mainoskankaiden avulla yhdistys 
erottuu edukseen.  Markkinointimateriaa-
lia saa piiritoimistolta tai tilaamalla Reser-
viläisliitolta.  Ecoaims-ase piirin yhdistyksil-
le lainattavaan kalustoon olisi mahtava lisä.   
Käytännössä olemme huomanneet tuon-
kaltaisen matalan kynnyksen ampumapis-
teen vetävän väkeä teltalle.   

Nakkilan liikuntakeskus on varsin mo-
nipuolinen paikka liikkua ja ympäristöön 
on rakennettu uusia liikuntamahdollisuuk-
sia. Vanhoja alueita on kohennettu ja ympä-
ristöä ehostettu.   

Alustavasti on suunniteltu, että Sata-
kunnan Reserviläispiirin Perheliikuntapäivä 
voitaisiin järjestää Nakkilassa.

ESA RANNISTO

Ystävyys meitä yhdistää

Nakkilan Reserviläiset olivat näkyvästi mukana Nakkilan uuden liikunta-
keskuksen avajaisissa. Ecoaims-ammuntapiste kiinnosti erityisesti nuorisoa. 
Ammuttajana toimi yhdistyksen sihteeri Aleksi Afkir. 
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Vipukeihäs on muinaisase jonka pitkäjou-
si syrjäytti, mutta eskimoiden eli inuiittien 
sekä Australian aboriginaalien kulttuureis-
sa vipukeihäs tunnetaan hyvin edelleenkin. 
Useat muinaiset kulttuurit tunsivat vipukei-
hään sekä metsästys, että sota-aseena. 

Heitinpuun avulla singottu keihäs oli 
iskuvoimaltaan 30 kertaa voimakkaam-
pi kuin jousella ammuttu nuoli. Piikives-
tä lohkotulla kärjellä teritetty keihäs läpäisi 
mammutinkin paksun nahan helposti.

Säilyi pitkään pyyntivälineenä
Vipulukkokeihään keksiminen johti myö-
hemmin jousen keksimiseen. Vain eris-
tyksissä eläneet Australian aboriginaalit ei-
vät koskaan keksineet jousta. Syrjäseuduilla 
vanhat pyyntimiehet käyttävät asetta edel-
leen pienriistanpyyntiin ja kalastukseen. 

Tutkijat ovat ottaneet vipukeihään kan-
sainväliseksi nimeksi Atlatl. Se on Meksi-
kon alkuperäisasukkaiden Tolteekkien an-
tama nimi. Australiassa alkuasukkaat käyt-
tivät nimitystä Woomera tai Miramakata.

Vipukeihään toimintaperiaate on seu-
raavanlainen. Noin 160 cm mittainen tai-
puisa ja  ohutvartinen (Noin 2,5 cm paksu) 
keihäs asetetaan heittokädellä olevaan hei-
tinpuun uraan tai piikkiin. Tämän jälkeen 
kättä heilautetaan olan yli kaaressa ojentaen 
voimakkaasti eteenpäin.

Lentää pitkälle
Keihäs lentää hämmästyttävän pitkälle. En-
nätyksen Suomessa ovat 200 m:n luokkaa. 
Amerikassa on heitetty hiilikuidusta valmis-
tettua keihästä lähes 400 m, mutta se on jo 
toinen juttu.

Eskimot eli inuitit ovat pohjoisista met-
sästäjistä  taitavimpia vipukeihään käyttäjiä.
Heitinpuu mahdollisti hyljeharppuunan tai 
lintukeihään sinkoamisen kajakista istual-
taan käsin pitkälle ja tarkasti. Eskimoiden 
välineet oli tarkoitettu arktisiin olosuhtei-
siin rukkaskäsin käytättäviksi. Grönlandis-
sa on alettu järjestämään vipukeihäskilpai-
luita vedessä kelluvaan maaliin kajakista kä-
sin. USA:ssa on vuosia sitten perustettu yh-
distys joka järjestää kisoja alan harrastajille. 
Sen nimi on The World Atlatl Association, 
inc. Nykyinen kotipaikka Arizona. Yhdis-
tyksellä on tiedotuslehti  The Atlatl.

Suomessa Survival Kilta ry aloitti vipu-
keihäskisat 1990. Nykyään ne järjestetään 
Turun maakuntamuseon arkeologisella ko-
keiluverstaalla Kuralan kylänmäellä perin-
teisesti elokuun viimeisenä sunnuntaina. 

Vipukeihäs tunnettiin jääkauden aikai-
sessa Etelä-Euroopassa. Suomessa ei ole var-
maa näyttöä aseen käytöstä. Tutkijoita ovat 
askarruttaneet pienikokoiset kivikautiset 
keihään kärjet. Nuolenkärjiksi ne ovat liian 
suuria mutta toisaalta huomattavan pieniä 
keihäänkärjiksi. Ehkä sittenkin Atlatl.

      TURKKA J. AALTONEN
       

Vipukeihäs eli Atlatl oli tehokas heittoväline

Vipukeihäissä on 
useita erilaisia 
heitto-oteratkai-
suja, mutta kai-
kille yhteistä on 
heitinpuu, joka 
antaa heittoon li-
sävoimaa. 
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KILPAILUJA

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry        VUODEN 2019 KILPAILUKALENTERI    
Satakunnan Reserviläispiiri ry      
      
Kilpailu    Paikka  Aika  Järjestäjät          Yhteyshenkilö       
 
Ampumamestaruuskilpailu  Rauma  ke 22.5.  Rauman Seudun Reserviläiset Mona Norberg 
Pienoiskivääri 50 m      (iltakilpailu)          0400 941 959     
 
Perinnepistoolikilpailu   Pori  to 16.5.  Porin Reservinaliupseerit Raimo Suominen 
25 m koulu ja 25 kuvio            (iltakilpailu)    050 523 5610       
Ampumamestaruuskilpailu  Pori  la 18.5.  Porin Reservinaliupseerit Raimo Suominen 
Pienois- ja isopistooli, pika-ammunta         050 523 5610

Sammon  Pytty   Punkalaidun la 8.6.   Punkalaitumen Reserviläiset  Jari Nieminen
             0400 531 670

Sovellettu Reserviläisammunta Kankaanpää 9.6.   Kankaanpään Reserviläiset  Janne Ojala 
SRA         Kankaanpään Reserviupseerit  040 515 7007
 
Maastokilpailu    Pori   ke 14.8.  Noormarkun-   Juhani Koskiranta
Paikantaminen, ammunta ja suunnistus           (iltakilpailu) Ahlaisten reserviläiset  0500 110 220     
 
Perinneasekilpailu   Harjavalta  la 3.8.  Nakkilan Reserviläiset  Mikko Kähkönen
300 m kivääri,         Harjavallan Reserviläiset 040 562 3721       
      
Pistooliampumasuunnistus  Pori  to 22.8.  Noormarkun seudun  Arto Ahokas 
              (iltakilpailu) Reserviupseerit  040 547 5145       
Jokamieskisa    Harjavalta   avoin  Harjavallan Reserviläiset 
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl,           (iltakilpailu)     
sis. ampumarastin      
      
Ilma-aseet ja ampumamestaruus sarjajako: D, H, H50, H60, H70, H75, Ilma-asekisassa myös nuorten sarja H/D20   
Perinnepistooli sarjajako: H/D ja H50  – Yhdistelmäkilpailujen sarjajako : H/D, 40, 50, 60, 70, naisille vastaavat sarjat 
SRA kilpailu: 25 euroa/kilpailija - muut 12 euroa/kilpailija - nuorten sarja 5 euroa/kilpailija - joukkuemaksu 15 euroa/joukkue 
- Kilpailijalla oltava vakuutusturva tai ampumalisenssi (SAL tai RES)

Satakunnan Maanpuolustusyhdistys ry 
järjestää matkan Ilmajoelle, sunnuntaina 9.6.2019 Mannerheim -oopperaan, kuulemaan 
mm. upeaäänistä Waltteri Torikkaa.  Tiedustelut matkasta ja lippuvaraus 25.3.2019 mennes-
sä, yhdistyksen sihteerille p. 040 751 8914.
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KILPAILUJA

Ampumakilpailut 2019
Katinkurun Ampumakeskuksessa Porissa
Satakunnan reservipiirien 
Perinnepistoolin aluemestaruuskilpailut 
to 16. 5. 2018 klo 18:00

erillisinä kilpailulajeina; ase: avoin perinnepistoolimalli
Perinnepistooli 25 m tarkkuusosio / 
”koulu”, 5 koels + 30 ls (6 x 5 ls sarjaa) kouluammuntana
Perinnepistooli 25 m pikaosio / 
”kuvio” (”kaksintaistelu”), 15 ls heittolaukauksina (= 3 x 5:n ls heitto-
laukaussarjaa) + 15 ls pikasarjoina (= 3 pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 ls pi-
kasarjaa). 5 koels.  (RES tai SAL vakuutus)

Satakunnan reservipiirien 
Pistoolilajien aluemestaruuskilpailut  
la 18. 5. 2018 alk. 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: 12. 5. mennessä raimo.suominen@dnainternet.net/  
050 523 5610 ja tiedustelut    
Ilmoittautumisessa oltava: ampujan nimi, yhdistys, sarja ja laji
Osallistumismaksut: 12.- / laji, joukkuemaksu 15,-, maksetaan käteisel-
lä kilpailupaikalla. 
Vakuutus: Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava 
vakuutusturva. (RES tai SAL)

Tervetuloa kilpailemaan Poriin 

RESUL kilpailukalenteri 2019
Reserviläispilkki  Vesanto  6.4. 
Ampumasuunnistus Loimaa  27.4. 
Falling Plates  Mikkeli  11.5. 
Perinneaseet  Keuruu  18.–19.5. 
Pistooliampumajuoksu Tuusula              toukokuu 
Reserviläisten frisbeegolf Toijala  1.6. 
Reserviläisammunnat Hollola  6.7. 

Reserviläisgolf  Hämeenlinna 20.7. 
SRA:n SM-kilpailut Syndalen  20.–21.7. 
Häyhä TA-kilpailut Sotinpuro 16.–18.8. 
Res. ampumamest.kisat Hollola  23.–25.8. 
Kivääri 300 m  Hollola  24.8. 
Syysjotos "Päämajajotos" Mikkeli  27.–29.9. 
Maastokilpailu  Kangasniemi 19.10. 

Satakunnan reservipiirien 
Pienoiskiväärin 
Ampumamestaruuskilpailu Raumalla
Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18:00 iltakilpailu
Kuivassuon ampumaurheilukeskus, Rauma Vuorenalhon-
tie 142, 26510 Rauma
SARJAT H, H50, H60, H70, D, D50 ja joukkueet H, D ja H50 Kolme ensim-
mäistä / sarja / laji palkitaan piirin mitalein.
KILPAILULAJIT
• Pienoiskivääri 60 ls makuu
• Pienoiskivääri 3x20 ls
• Joukkueet 3 ampujaa/laji, jäsenet nimettävä ennen ammuntaa
• Uutena mukana pienoiskivääri avoluokka jossa kaikki ampuvat samassa 
sarjassa 30ls vapaa. Kaikki optiikat, pibodit, lippaat sallittu, ei joukkue kil-
pailua (ei ResUL)
ASEET JA VARUSTEET Kivääri 22. cal. Voit kysyä myös laina-aseita + pat-
ruunoita järjestäjiltä. Avoluokan aseita ei ole lainaksi.
ILMOITTAUTUMINEN 15.5.2019 mennessä Rauman Reserviläisten netti-
sivujen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen 
mona.nordberg@raumanreservilaiset.fi
Ilmoitathan yhdistyksesi, sotilasarvosi, sarjan/lajin johon osallistut ja mah-
dollisen joukkueen. Ilmoittautua voi myös vielä paikanpäällä.
OSALLISTUMISMAKSU 12,00€/laji ja joukkue 15,00€/laji ennakkoon Rau-
man Reserviläisten tilille FI59 5214 0020 0578 82. Maksu paikanpäällä kä-
teisellä tai laskulla kilpailun jälkeen jos yhdistys maksaa osallistumismaksut.
MUUTA Kilpailupaikalla tarkastetaan aseet ja vakuutukset (RES/SAL).
Toimitsijoita kaivataan, ilmoittautuminen Monalle.
LISÄTIETOJA
Tiedottaja Mona Nordberg mona.nordberg@raumanreservilaiset.fi
Kilpailunjohtaja Heikki Helassalo h.helassalo@gmail.com

TERVETULOA KILPAILEMAAN RAUMALLE!
RAUMAN SEUDUN RESERVILÄISET RY
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Nakkilan Reserviläiset ry Ammunnat 2019

Ammunnat perjantaipäivinä klo 18 alkaen alla olevan taulukon mukaan, ellei toisin ilmoiteta. 
Reserviläisyhdistyksen, reserviupseerikerhon tai maanpuolustuskillan jäsenyys vaaditaan,
samoin reserviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi.
Aseita omistamattomilla mahdollisuus ampua laina-aseella patruunakorvausta vastaan.
Silmä- ja kuulosuojaus pakolliset.

Pvm Ase Amet Am-as Ls Taulu Huom

1. osakilp 29.3.
Pistooli, 
PA 3 25 m Seisten 5 koe + 10 + 10 Pv:n taulu 04

PA 3:n säännöt, sovellettuna 
pistelaskun osalta*

2. osakilp 26.4. Perinnekivääri 100, 75, 50 m 3 as 5 + 5 + 5 Pistoolikoulutaulu
100 m makuu, 75 m polvi, 
50 m pysty

3. osakilp 24.5.
Reskiv tai 
perinnekiv 100 m Makuu 10 + 10 Pistoolikoulutaulu

Sammon Pytyn 
Säännöt

4. osakilp 14.6.
Pienoispistooli tai 
pienoisrevolveri 25 m Seisten 5 koe + 10 + 10 Pistoolikoulutaulu

Kilpasarjojen pisteet lasketaan 
yhteen

5. osakilp 19.7. Pienoiskivääri 100, 75, 50, 25 m Vapaa 5 + 5 + 5 + 5 Pienoiskivääritaulu
Optinen tähtäin, etutuki, 
reppu sallittu

6. osakilp 16.8. Revolveri 25 m Seisten 5 koe + 10 + 10 Pistoolikoulutaulu
Kilpasarjojen pisteet lasketaan 
yhteen

7. osakilp 30.8.
Kivääri, väh kal 6,5 mm 
ja hylsyn pit väh 47 mm 100 m Makuu Väh. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 Ampumahiihtotaulu

Pisteet/aika, optinen tähtäin, 
etutuki sallittu

8. osakilp 13.9.

*Kilpasarjojen pisteet lasketaan 
yhteen

Ruutiasemestaruus / avoin kilpailu eli yksi kauden osakilpailuista

1. 23.2. Perinnekivääri/ ”kenttäammunta”
10ls 03 tauluun makuulta, aikaa 3 minuuttia, matka 100m

2. 16.3. Pistooli/ reserviläisammunta 3
10+10ls 03 tauluun, aikaa 6 minuuttia, matka 25m
 Aseen kapasiteetti vähintään 1+9. Parempi sarja ratkaisee

3. 6.4. Reserviläiskivääri/ reserviläisammunta 1
10+10ls 03 tauluun, aikaa 5 minuuttia, matka 150m
Parempi sarja ratkaisee

4. 25.5. Sammonpytyn harjoitus
Perinne- tai reserviläiskivääri, ”koulutauluun”, matka 100m
10+10ls makuulta

5. 15.6. Pistooli/reserviläisammunta 4
10+10ls 03 tauluun, tuplalaukaus 3 sekunnin kääntöön,
Matka 25m. Vähintään 9mm pistooli 1+9 kapasiteetilla tai kaksi
Lipasta. Parempi sarja ratkaisee

Harjavallan Reserviläisten kilpailukalenteri 2019

Nakkilan Reserviläisten ammunnat 2019

6. 13.7. Penan kiväärikisa
10+10ls keskisytytteinen kivääri, ”koulutaulu”, matka 300m
Sallitut varusteet optiikka, bipodi, suujarru/vaimennin yms.
Kielletty monopodit, hiekkapussit, ratakaukoputki yms.

7. 27.7. Perinnekivääri
15ls lehmännahkaan, makuulta, matka 300m

8. 10.8. Pienoiskivääri
30ls, pienoiskivääritauluun, matka 50m

9. 31.8. Sovellettu pistooli
Vähintään 9mm pistooli ja kaksi lipasta. Max 50ls ja max 50m
Ammunnankulku tarkentuu kilpailupaikalla

10. 14.9. Yhdistelmäkilpailu
10ls reserviläiskiväärillä polvelta, 03 tauluun, matka 100m
10ls pistooli min 7.62Mm seisten, 03 tauluun, matka 50m

28.9. Jäsentenväliset
Ammunnan kulku ja kalusto tarkentuu kauden aikana
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  PORIN 

  RESERVIUPSEERIKERHON 

  KEVÄTKOKOUS
 

maanantaina 25.3.2019 klo 18.00
kerhohuoneella, Uusikoivistontie 83, 12 krs.

Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu ja
maanpuolustusaiheinen esitelmä.

Tervetuloa!
Hallitus

  Porin reservinaliupseerit ry:n 
  sääntömääräinen 
  KEVÄTKOKOUS 

pidetään yhdistyksen toimistolla, Isolinnankatu 22A, 3. krs 
tiistaina 9.4 klo 19 alkaen (huom! uusi toimistotila). Sääntö-
määräiset asiat, kahvitarjoilu.

Tervetuloa.

Ulvilan Reserviupseerikerho ry
  Sääntömääräinen kevätkokous
  
  torstaina 11.4.2019 klo 18
  
  Kokouspaikka: Roima Intelligence Oy
  Itsenäisyydenkatu 41 A, 28100 Pori

       Tervetuloa
      Hallitus

Kankaanpään Seudun Reserviupseerit ry 
Kankaanpään Reserviläiset ry

KEVÄTKOKOUKSET 
tiistaina 26.3.2019

klo 18.00 Sotilaskoti Niinisalo

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Ennen kokouksia käydään läpi ajankohtaisia asioita 

vuoden kilpailu- ym. toiminnoista.
 Kahvitarjoilu 

Tervetuloa    
Hallitukset

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry
Satakunnan Reserviläispiiri ry

Maanpuolustusnaisten Liitto Satakunnan piiri ry

Jäsenet kutsutaan piirien sääntömääräisiin 

KEVÄTKOKOUKSIIN   
torstaina 28.3.2019 klo 19.00

Hotelli Hiittenharju, Harjavalta
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat. 

 17.30 Kokouskahvit, valtakirjat
 18.00 Esitelmä MPK:n Lounais-Suomen 
  piiripäällikkö Petri Kososen
  Vuoden upseerikerho ja vuoden upseeri
  Vuoden Reserviläisyhdistys 
 19.00 Piirien kevätkokoukset 
 Satakunnan Reserviläispiiri ry:n kevätkokouksessa 
 yhdistyksen sääntömuutos

 Virallisilla kokous edustajilla tulee olla valtakirja omista 
 yhdistyksistään. Muilla on läsnäolo ja puheoikeus.

Tervetuloa, 
Piirihallitukset
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Kesäyön marssi 25.5.2019 Yyterissä - Kävele kuntoa, nauti 
kesäyöstä, hyvä mieli kaupan päälle 
 

Matka    Hinta 
7 km (Perheilmoittautuminen)   20 € (2 aikuista + alle 15-v. lapset)  
7 km (Yksittäisilmoittautuminen)   10 € / hlö  
16 km (Jokamies/ -naismarssi)   16 € / hlö 
25 km (Kuntomarssi)    25 € / hlö 
25 km (Reservin kenttäkelpoisuustesti)  25 € / hlö 
42 km (Marathon)    42 € / hlö 
60 km (Ultramarssi)    60 € / hlö 
 
Hinnat sisältävät huollon, vakuutuksen, kunniakirjan ja mitalin. Jälki-ilmoittautumislisä 
tapahtumapäivänä ilmoittautuessa 5 €. 
 

 
Ilmoittautuminen: 
www.mpk.fi/kurssikalenteri 
(kesäyön marssi> valitse matka> ilmoittaudu) 
 

Porin reservinaliupseerit ry on vuokrannut noin 32m2 toimistotilan Isolinnankatu 
22A -sijaitsevasta ns. Pohjola-talosta. Talon omistaa OWH-yhtiöt Oy. Porin reservi-
naliupseerit toimi pitkään Itäpuisto 9:ssä kellaritiloissa. Kesällä 2018 tiloissa tapah-
tuneen putken halkeamisen seurauksena toimistotila muuttui käyttökelvottomaksi. 
Porin reservinaliupseerit ry vuokraa Isolinnankadun toimistotilan edelleen piirien 
käyttöön. Uusi toimistotila sijaitsee siis kauppakeskus Iso-Karhun kohdalla talon A-
rapussa, kolmannessa kerroksessa. Kellarikerroksessa on käytössä myös varastotilaa.

Tammikuussa 2019 molempien piirien hallitukset tekivät päätöksen, että piirien 
toimisto muuttaa Isolinnankadulle. Muutto nykyisestä BePOP:in tilasta Isolinnan-
kadulle tapahtuu huhtikuun loppuun mennessä. Uuden toimitilan kautta saadaan 
säästöjä piirien toimitilakustannuksiin, kun useampi toimija on jakamassa tilakus-
tannusta.

Piirien varasto sijaitsi sekin ennen Itäpuisto 9:n kellaritiloissa. Tammikuussa va-
raston muuton yhteydessä Itäpuistosta Isolinnankadulle käytiin vapaaehtoisten voi-
min läpi varastossa ollut aineisto. Historiallisesti merkittävä dokumentaatio piirien 
ja yhdistysten toiminnasta säilytettiin, mutta materiaalia päätyi myös paperikerä-
ykseen, tuhottavaan paperikeräykseen, elektroniikkaromuun sekä muutoin hävitet-
täväksi useita pakettiautokuormia. Aineistoa kävivät läpi ainakin Porin reservinali-
upseerit, reserviläispiirien edustajat, nykyinen ja edellinen toiminnanjohtaja sekä 
maanpuolustusnaiset.  Varastosta löytyi myös Satakunnan maanpuolustusyhdistyk-
sen materiaalia.

Uutta toimistotilaa vuokrataan myös muiden maanpuolustusjärjestöjen käyt-
töön. Tilassa on kokouspöytä ja tuolit, vesipiste ja kahvinkeittomahdollisuus. Tilassa 
mahtuu hyvin kokoustamaan noin 10-15 henkilöä. Tilaan ollaan hankkimassa esi-
tystekniikkaa kevään aikana. Tilavuokrauksesta saa lisätietoja Porin reservinaliupsee-
rien kautta.

JARI MULTISILTA

Piireille ja Porin reservinaliupseereille yhteinen toimistotila

Iso-
linnan-
katu
22A
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VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN TUKIJAT:    
Satakunnan Osuuskauppa,

Länsi-Suomen Osuuspankki.

Puolustusvoimat


