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Alkaessani kirjoittaa tätä puheenjohtajan palstaa vilkai-
sin, mitä olin tasan vuosi sitten kirjoittanut. Tuolloin 
teemana oli ollut Helsingin edustalla havaittu veden-
alainen kosketus, johon merivoimat olivat reagoineet 
päättäväisesti.

Tuon vuosi sitten tapahtuneen tapauksen jälkeen turvallisuustilanne 
on jatkunut monimuotoisena. Suomen valtakunnan rajaa on koetel-
tu muiden maiden ilmavoimien toimesta useasti. Yhdysvaltain lai-
vastoa Itämerellä on häiritty, Tukholma on joutunut simuloidussa 
pelissä iskun kohteeksi. Suomessa on ensimmäistä kertaa historian 
aikana ollut yhdysvaltalaista kriisinajan kalustoa.

Tilanne Suomen ympäristössä on jatkunut kireänä, mutta kansa on 
pysynyt rauhallisena. Ylipäällikkö on ollut selkeästi näkyvissä ja 
paaluttanut Suomen paikkaa maailmassa. Jos pitkittynyt kriisi on 
jotain opettanut, on se  ennakoimattomuus. Tämän vuoksi en minä-
kään koeta tulevaisuutta arvioida. Totean vain, että tarvittaessa re-
serviläisarmeijamme panee liikekannalle kansainvälisesti vertaillen 
poikkeuksellisen suuren osan väestöstä. Väestöstä, jonka maanpuo-
lustahto on maailman huippua.

Yksi taustalla hoidettavista asioista piirissämme on tällä hetkellä 
toiminnanjohtajan rekrytointi. Saimme  tehtävään 10 hakemusta, 
mitä on pidettävä runsaana määränä. Uudenmaan reserviupsee-
ripiirin työvaliokunta on jo käynyt hakemukset läpi. Seuraavaksi 
Uudenmaan reserviläispiiri tarkastelee hakemuksia, minkä jälkeen 
varmastikin kutsumme yhteistoiminnassa ensimmäisen kierroksen 
haastateltavat keskusteluihin.

Reserviuspeeripiirimme hallitus on päivittämässä strategiaa. Tie-
dän, että osa kansalaisista ja siten jäsenistöstämme ei paljoa pape-
reista perusta. Kohtuus kaikessa, niin hyvä tulee, sanotaan. Strate-
giahan on tulevaisuuden hahmottamista sen lisäksi, että kysymys 
on oman toiminnan ja toimintaympäristön ymmärtämisestä. Stra-
tegia auttaa tekemään viisaita valintoja. Strategia määrittää, mihin 

Tätä kirjoitettaessa on juuri julkistettu Valtioneuvoston 
selonteko sisäisestä turvallisuudesta (Sisäministeriön 
julkaisu 8/2016, Sisäinen turvallisuus). Julkaisussa on 
monipuolisesti selvitetty erilaisia sisäiseen turvallisuu-
teemme vaikuttavia seikkoja. Nostan tässä kirjoituk-

sessani esille muutaman huomion selonteosta.

Eräs keskeinen johtopäätös selonteossa on mm. seuraava: ”Si-
säisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkat limittyvät yhä tiiviimmin 
toisiinsa. Venäjän ja lännen suhteiden huononeminen ja laaja-
mittainen laiton maahantulo ovat merkittävimmät muutokset 
turvallisuusympäristössä. Laitonta maahantuloa voidaan käyttää 
voimapolitiikan välineenä. Uhkat monimutkaistuvat ja muuttuvat 
nopeasti. Tilanteen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi. 
Turvallisuustilanteessa ei ole nähtävissä muutosta parempaan.”

Olemme konkreettisesti viimeisen vuoden aikana nähneet, kuinka 
Afrikan olot, sota Lähi-idässä tai naapurivaltion rajavalvonnan te-
hokkuus vaikuttavat omaan sisäiseen turvallisuuteemme ja turval-
lisuuden tunteeseen. Ensi alkuun kaukaisiltakin vaikuttavat tapah-
tumat tai niiden sijainnit voivat globaalissa maailmassa jo kohta 
tuntua paineena rajoillamme. Vahva viesti tuli myös rajanaapuril-
tamme Venäjältä. Halutessaan he voivat ilman laukaustakaan aihe-
uttaa kaaoksen, joka leviää itärajoiltamme läpi koko valtakunnan. 
Hyvin selvästi ja koruttomasti on tämä tulkinta luettavissa myös 
nyt julkistetusta selonteosta, kuten edellä lainaamastani tekstistä 
käy ilmi.

Selvityksessä tietenkin pohditaan, kuinka uhkiin voidaan vastata. 
Keskeinen näkökulma on luonnollisesti viranomaislähtöinen, mut-
ta myös kolmas sektori nousee esille: ” Viranomaisten suoritus-
kyvyn lisäksi tulee kattavasti huolehtia myös kolmannen sektorin 
toimintamahdollisuuksista. Suomen Punainen Risti, sopimuspalo-
kunnat, meripelastusseurat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja lu-
kuisat muut toimijat ovat välttämättömiä sisäisen turvallisuuden 
palvelujen tuottajia.”

Voisiko tässä ryhmässä myös reserviläisjärjestöillä olla jotakin an-
nettavaa Suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi? Uskoi-
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sin niin, vaikka emme tulleet selonteossa 
erikseen nimeltä mainituksikaan. Lukui-
sia osaavia reserviläisiä on esimerkiksi 
vapautunut sodan ajan sijoituksistaan ja 
heillä epäilemättä olisi halua ja kykyä olla 
edelleen mukana isänmaan turvallisuus-
työssä. Heillä ja muuten sijoittamattomilla 
olisi myös mahdollisuus pitempiaikaisem-
paakin sitoumukseen. Myös sijoitettu re-
servi on toki käytössä, jollei sitä erikseen 
muuhun käsketä. Jäsenkunnassamme siis 
olisi potentiaalia tukea turvallisuustyötä 
monin tavoin eri tilanteissa.

Nyt julkistetun selonteon jälkeen laaditaan sisäisen turvallisuu-
den strategia, joka tulee olemaan hallituksen keskeisin asiakirja 
sisäisen turvallisuuden määrittämiseksi. Jatkosta todetaan mm. 
”Tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutu-
nutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen, 
lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden 
kesken.”

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu siis on alkamassa. 
Myös järjestöjen edustajia kutsutaan työhön mukaan. Reserviläis-
järjestöjen edustajien on myös syytä saada äänensä kuuluviin ja 
hakeutua mahdollisuuksiensa mukaan eri tehtäviin valmistelussa. 
Maanpuolustuksen ja isänmaan turvallisuuden käsite on pysyvästi 
muuttunut asemasodankäynnin ja rintamalinjojen aikakaudesta. 
Meitä tarvitaan yhä moninaisemmissa tehtävissä myös rauhan 
aikana, tukemassa sisäistä turvallisuutta ja kokonaismaanpuolus-
tusta. 

Parhaat onnittelut vielä kaikille lippujuhlapäivänä ylennetyille ja 
huomionosoituksia saaneille. 

Ismo Nöjd 

puheenjohtaja 

Uudenmaan Reserviläispiiri

suuntaan organisaatio etenee ja millaisia 
toimia se tekee päämääriensä saavutta-
miseksi. Tässä mielessä jokainen joukko 
hyötyy strategian mietinnästä, mekin.

Strategiatyö on vielä suuresti kesken. On 
kuitenkin mukavaa jakaa ensimmäisen, 
Taistelukoululla pidetyn piirihallituksen 
strategiaseminaarin ajatuksia painopis-
teiksi: Viestintä ja markkinointi, nuorten 
toiminnan aktívointi, tietoteknisten väli-
neiden ja uusien toimintatapojen käyttöön 
otto, ammunta ja liikunta, koulutus, MPK ja varautuminen. Esimer-
kiksi tietoteknisten välineiden käyttöönoton seurauksena meillä on 
mahdollisuus osallistua joihinkin tilaisuuksiin ns. kannonnokasta, 
vaikkapa Skypen välityksellä. Samoin keskustelimme mahdollisuu-
desta hioa sotataitoja pelaamalla taistelupelejä verkossa.

On jälleen aika pikku hiljaa ottaa vastaan kesä kesälomineen. Kan-
sainvälinen tilanne säilynee aktiivisena, kun maailma hakee uutta 
strategista järjestystä. Osana tätä järjestystä olemme me, hiljaisiksi 
ja varautuneiksi sanotut suomalaiset, jotka suhtaudumme vakavasti 
Isänmaahamme.

Kiitän aktiivisuudestanne maamme puolustamisen hyväksi ja toivon 
Teille kaikille oikein rentouttavaa kesäaikaa.

Jaripekka Turtiainen

Puheenjohtaja

Uudenmaan reserviupseeripiiri

Hybridi-  
sodassa   
jokainen on 
etulinjassa

Saimme runsaasti palautetta Oltermannin numerosta 
1/2016. Kiitosta tuli painopisteen antamisesta ruohon-
juuritason toiminnalle ja lehden selkeämmästä ulkonä-
östä. Päätoimittajana kiitän ilahtuneena palautteesta. 
Samoin kiitän lämpimästi kaikkia vanhoja ja uusia kir-

joittajia, jotka ovat vastanneet toiveisiini ja tekevät hyvillä kuvilla 
täydennettyjä juttuja yhdistysten aktiivisuudesta.

Yhdistystoiminnan ohella tämän numeron teemana on hybridiso-
dankäynti. Mikäli et ole kuuro ja sokea, olet törmännyt siihen. 
”Ukrainan fasistijuntan hävittäjä ampui alas MH17:n” ja ”Isäntä-
maasopimus tuo NATO:n ydinaseet Suomeen” ovat ilmeisemmäs-
tä päästä. Meihin vaikutetaan jatkuvasti myös hienovaraisemmin 
viestein ja keinoin. 

Venäjän asevoimien komentajan, kenraali Gerasimovin mukaan 
sodankäynnin säännöt ovat muuttuneet. Ei ole olemassa selkeää 
rajaa rauhan ja sodan välillä. Ei ole olemassa siviiliyhteiskuntaa 
ja sotilaita, vaan sodankäynti on levinnyt politiikkaan, talouteen, 
mediaan ja jopa humanitääriseen apuun. Uutta sodankäyntiä 
koordinoidaan vastustajaan sisältäpäin kohdistuvan kumoukselli-
sen toiminnan kanssa. 

Kaikkea tätä näemme Ukrainassa, Euroopassa ja Suomessa. 
Kreml rahoittaa todellisen tai kuvitellun vihollisen vihollisia, äk-
kijyrkkiä ja nationalistisia puolueita ja järjestöjä - kunhan niiden 
toiminta vastaa Venäjän etua. Ehkä tästä riippumatta yhteiskun-
taamme syövyttävä kirjoittelu on lisääntynyt.

Gerasimovin doktriinin mukaan ei-sotilaallisten keinojen rooli 
poliittisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa on kasva-
nut, jopa yli asevoimien roolin. Demokratiaamme ja sananvapaut-
tamme käytetään hyväksi. Siksi meidän pitää olla tarkkoina siinä, 
millaiseen myrkynkylvöön puutumme. Olemme etulinjassa ja 
kannamme vastuumme. 

SEPPO VAHASALO

Päätoimittaja

Päätoimittajalta 

Päätoimittaja Seppo Vahasalo 
puolustaa isänmaata kaikilla 
aseilla, myös näppäimistöllä.



Nelisenkymmentä 
prosenttia Reser-
viläisliiton jäsenis-
töstä (41%) hakisi 
nyt sotilasliitto 
NATO:n jäsenyyttä. 
Kannatus on viime 
lokakuusta laske-
nut runsaat viisi 
prosenttia (5,3%) ja 
vuodentakaisista 
luvuista vajaat kah-
deksan prosenttia 
(7,6 %).
Tämä selvisi Reserviläisliiton 
5.-12.4.2016 välillä tekemäs-
tä jäsentutkimuksesta, johon 
vastasi vajaat neljä tuhatta 
liiton jäsentä. Tutkimuksen 
virhemarginaali on 1,6 %. 
 
Samanaikaisesti myös jä-
senyyden vastustus laskee. 
NATO-jäsenyyden hakemista 
ilmoitti nyt tehdyssä tutkimuk-
sessa vastustavansa vajaat 36 
prosenttia (35,6%) reserviläi-
sistä kun viime lokakuussa 

vastustajia oli vajaat 40 pro-
senttia (39%) jäsenistöstä. 
 
Suurin muutos on tapahtu-
nut kannastaan epävarmo-
jen määrässä. En osaa sanoa 
–vaihtoehdon valitsi liiton 
jäsenkyselyssä noin neljän-
nes (23,4%) vastaajista kun 
vielä viime lokakuussa epä-
varmoja oli vain 15 pro-
senttia (15,4%) vastaajista. 
 
Perinteisesti reserviläiset ovat 
olleet NATO-kannoissaan 
selvästi muita suomalai-
sia varmempia mutta ero on 
viime kuukausina selvästi 
pienentynyt. Maanpuolus-
tustiedotuksen suunnittelu-
kunnan viime marraskuun 
tutkimuksessa 27 prosenttia 
suomalaisista ei osannut ottaa 
kantaa NATO-jäsenyyteen. 
 
Reserviläiset ovat myös hie-
man entistä epävarmempia sii-
tä, miten Ruotsin mahdollinen 
hakeutuminen NATO-jäsenek-
si vaikuttaisi Suomen ratkai-
suihin. Nyt tehdyn tutkimuk-
sen mukaan noin 56 prosenttia 

(55,6%) reserviläisistä hakisi 
Ruotsin vanavedessä NATO-
jäsenyyttä kun viime lokakuussa 
tätä kannatti 61 prosenttia. Kan-
nastaan epävarmojen reserviläis-
ten määrä on noussut yli seitse-
män prosenttiyksikköä (7,4%). 
 
Viime lokakuun tapaan selvä 
enemmistö (58.6%) reserviläi-
sistä järjestäisi kansanäänes-
tyksen NATO-jäsenyyden ha-
kemisesta. Tässäkin kysymyk-
sessä epävarmuus on kuitenkin 
hieman (3,7%) lisääntynyt. 
 
Naisten ja miesten nä-
kemyksissä isot erot 
 

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan kansalais-
tutkimusten mukaan miehet 
kannattavat NATO-jäsenyyttä 
selvästi naisia laajemmin. Vii-
me marraskuun tutkimuksessa 
kannatus oli miesten keskuudes-
sa seitsemän prosenttiyksikköä 
naisten vastaavaa korkeampi. 
 
Reserviläisliiton jäsenistön osal-
ta ero näyttää olevan vieläkin 

suurempi. Nyt tehdyssä tutki-
muksessa naispuolisista vastaa-
jista vain vajaat 27 prosenttia 
(26,7%) ilmoitti kannattavansa 
jäsenyyden hakemista, kun taas 
miesvastaajista jäsenhakemuk-
sen NATO:lle lähettäisi lähes 
42 prosenttia (41,7%). Naispuo-
lisista vastaajista lähes 45 pro-
senttia (43,2%) ei osannut ottaa 
jäsenkyselyssä asiaan kantaa. 
 
Myös Ruotsin mahdollinen NA-
TO-hakemus vaikuttaisi naisten 
kantoihin vähemmän, sillä vain 
runsaat 38 prosenttia (38,4%) 
naisista kannatti NATO-jäsenyy-
den hakemista Ruotsin vanave-
dessä. Miehistä Ruotsia peesaisi 
hakemusasiassa yli 56 prosenttia 
(56,3%) vastaajista. Myös tämän 
kysymyksen osalta kannastaan 
epävarmojen naisvastaajien mää-
rä on huomattavan suuri (37%). 
 
Naisvastaajien pienen määrän 
johdosta (146 kpl) tuloksista on 
kuitenkin sukupuolierojen osalta 
vaikea vetää varmoja johtopää-
töksiä.

Naisten ja miesten näkemyksissä isoja eroja

Reserviläisten NATO-kannatus valuu alaspäin

Pääesikunnan koulu-
tusosasto on julkais-
sut ”Reserviläisten 
toimintakyky vuonna 
2015” tutkimuksen. 
Tutkimukseen osal-
listui 792 reserviläis-
tä. Tutkimus piirtää 
kuvan reserviläisten 
fyysisestä, psyykki-
sestä, sosiaalisesta ja 
eettisestä toimintaky-
vystä.
Tutkimuksen päätavoite oli sel-
vittää, onko reserviläisten toi-
mintakyky riittävä  operatiivisiin 
tehtäviin ja onko se muuttunut 
verrattuna mitattuihin reserviläi-
siin vuosina 2003 ja 2008.

Tutkimuksen mukaan reservi-
läisten kunto ja toimintakyky on 
karkeasti samalla tasolla ja las-

keva trendi on katkennut.

Tutkimuksen tukemana Puolus-
tusvoimat määrittää minimivaa-
timukset fyysiselle toimintaky-
vylle eri sodanajan tehtäviin. 
Vaatimukset otetaan käyttöön 
2017 alkaen asteittain. Reser-
viläiset tulee sijoittaa tehtävä-
kohtaisten vaatimusten mukaan 
sodanajan operatiivisiin joukkoi-
hin huomioiden riittävä yksilön 
toimintakyky ja osaaminen.

Samanaikaisesti Puolustusvoi-
mat jatkaa reserviläisten ja kan-
salaisten fyysisen toimintakyvyn 
tukemista muun muassa tarjo-
amalla marsmars.fi kuntotestit ja 
harjoitusohjelmat kaikille käyt-
töön.

Tutkimukseen osallistui 792 
vapaaehtoista reserviläistä  ker-
tausharjoituksissa vuoden 2015 
aikana. Tutkimus toteutettiin 
yhteistoiminnassa Pääesikunnan 

koulutusosaston, Jyväskylän 
Yliopiston, Maanpuolustuskor-
keakoulun, Sotilaslääketieteen 
keskuksen, ja UKK-instituutin 
kanssa. Tutkimukseen osallistui 
lisäksi edustajia Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksesta, Helsin-
gin yliopistosta, Lapin yliopis-
tosta ja Itä-Suomen yliopistosta. 
Tutkimuksen tieteellisenä johta-
jana toimi Jyväskylän yliopiston 
liikuntabiologian laitoksen pro-
fessori Heikki Kyröläinen.

Reserviläisten fyysistä kuntoa ja 
terveyskäyttäytymistä on Puo-
lustusvoimissa tutkittu aiemmin-
kin. Vuoden 2015 tutkimuksen 
tulokset ovat vertailtavissa 2003 
ja 2008 tutkimuksiin. Puolustus-
voimissa on reserviläisten toi-
mintakykyä tutkittu myös vuosi-
na 1977, 1983–85 ja 1993–1994.

Reserviläisten toimintakyvystä uutta tutkittua tietoa

Laskeva trendi katkennut

Suurimmalla osalla 
reserviläisistä on hy-
vät psyykkiset voi-
mavarat. Noin joka 
kymmenennellä on 
psyykkisiä oireita, ku-
ten stressiä, alakuloa 
ja loppuun palamisen 
tunnetta. Hyvä fyy-
sinen kunto suojaa 
psyykkiseltä oireilul-
ta. 
Tulokset selviävät Puolustusvoi-
mien tutkimuksesta, jossa tar-
kasteltiin reserviläisten fyysistä 

ja psyykkistä toimintakykyä. 
Tutkimus toteutettiin vuoden 
2015 aikana järjestettyjen seit-
semän kertausharjoituksen yh-
teydessä. Kertausharjoituksiin 
saapuneista tutkimukseen osal-
listui 792 iältään 20–45-vuotiasta 
reserviläistä (777 miestä ja 15 
naista).

Suurin osa reserviläisistä oli 
vähintään melko tyytyväinen 
elämäänsä (80 %) ja nykyiseen 
työhönsä (67 %). Valtaosa arvioi 
pystyvänsä tekemään omia pää-
töksiä asioista (97 %) ja ajattele-
maan selkeästi (87 %) vähintään 
usein. 

Noin joka kymmenennellä re-
serviläisellä esiintyi psyykkistä 
oireilua (alakulo, loppuun pala-
misen tunne) huomattavan osan 
aikaa. 14 prosenttia koki stres-
siä melko tai erittäin paljon. 13 
prosenttia arvioi tunne-elämän 
vaikeuksien rajoittaneen töitään 

ja 16 prosenttia arvioi saaneensa 
vähemmän aikaiseksi kuin halu-
aisi tunne-elämään liittyvien vai-
keuksien takia.

Parhaimmat psyykkiset voima-
varat olivat vanhemmilla, pari-
suhteessa elävillä, aktiivisesti 
vapaa-ajallaan liikkuvilla reser-
viläisillä, jotka olivat korkeasti 
koulutettuja ja saaneet upseeri-

koulutuksen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 
reserviläisten psyykkistä oireilua 
suhteessa heidän kestävyyskun-
toonsa sekä eri lihaskuntotestien 
tuloksiin. Mitä enemmän reservi-
läiset oireilivat psyykkisesti, sitä 
huonompia heidän testituloksen-
sa olivat.

”Varusmiespalveluksen päättä-
viä tulee motivoida jatkamaan 
liikunnallista elämäntapaa sivii-
lielämään siirryttäessä ja heille 
tulee antaa eväitä ylläpitää lii-
kuntaa omassa arjessa”, toteaa 

erikoistutkija Kaija Appelqvist-
Schmidlechner. 

Kutsunnoissa ja varusmies- tai 
siviilipalveluksen keskeytyessä 
tukea tarvitseville tarjotaan Time 
Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen 
-tukipalvelua, jossa on mahdol-
lisuus selvitellä omaa elämänti-
lannettaan oman nimetyn ohjaa-
jan kanssa. ”Tätä mahdollisuutta 
olisi hyvä tarjota myös kaikille 
varusmies- tai siviilipalvelun 
päättäville ja siviiliin siirtyvil-
le, mikäli heillä näyttäisi olevan 
tuen tai ohjauksen tarvetta”, Ap-
pelqvist-Schmidlechner toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

”Reserviläiset voivat myös psyykkisesti hyvin”
” Mielen hyvinvoinnin 
kannalta on tärkeää, 
että elämän kaikki  
osa-alueet ovat kun-
nossa”

” Fyysisesti  hyvä- 
kuntoiset ja korkeam-
min koulutetut  voivat 
psyykkisesti   
paremmin”



Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin halli-
tus piti 5. maaliskuuta 
strategiaseminaarin, 
jossa pohdittiin lähi-
vuosien toiminnan 
painopisteitä ja asioi-
ta joissa on onnistut-
tava. 
Piirin strategiatyö linkittyy val-
misteilla olevaan Reserviupsee-
riliiton kolmivuotissuunnitel-
maan, joka käsitellään RUL:n 
liittokokouksessa syksyllä. 

Historialliset puitteet 
tulevaisuustyölle 
Tuusulassa sijaitseva Taiste-
lukoulun alue, joka tunnetaan 
myös Suojeluskuntain päällys-
tökouluna, tarjosi hienot puitteet 
piirin tulevaisuustyölle.  Tule-
vaisuuteen pureuduttiin käymäl-
lä läpi jäsenten odotuksia syksyl-
lä tehdyn RUL:n jäsenkyselyn 
tulosten perusteella. Lisäksi käy-
tiin laaja keskustelu toimintaym-
päristön muutoksista ja asioista, 
joihin lähivuosina on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota.   
Keskustelussa nähtiin, että kiris-
tyneessä turvallisuustilanteessa 
maamme puolustus pysyy otsi-
koissa ja herättää kiinnostusta.  
Tämä kiinnostus on kyettävä 
hyödyntämään jäsenhankinnas-
sa ja toiminnassa. Yhteiskunnan 
turvallisuusuhkien laajentumi-
sen myötä pidettiin tarpeellisena, 
että piirin ja kerhojen toiminta-

kenttä laajenee kokonaisturval-
lisuuteen.   
Yhdistystoiminnan nykyajan 
haasteena todettiin, että virtuaa-
limaailmassa yhteisöllisyys on 
saamassa uuden merkityksen. 
Samalla kilpailu ihmisten vapaa-
ajan käytöstä kiristyy. Kerhojen 
perinteiset toimintamuodot vetä-
vät kyllä varttuneempaa jäsenis-
töä, mutta tarpeelliseksi nähtiin 
kehittää uutta, nuorta jäsenkun-
taa puhuttelevaa toimintaa, jossa 

on vahva tekemisen meininki. 
Piirihallitus päätyi siihen, että 
toimintatapoja määrätietoises-
ti kehittämällä voimme tarjota 
kiinnostavaa toimintaa kaiken-
ikäisille jäsenille. 

Strategiset paino- 
pisteet ja jatkotyö 
Strategiaseminaarissa tulevai-
suutta luotaavan laajan keskus-

telun loppuvaiheessa muuta-
ma aihe valittiin työstettäviksi 
pienryhmissä. Ryhmätöiden ta-
voitteena oli tuottaa mahdol-
lisimman konkreettisia toimia 
kerhojen ja piirin käytännön 
toimintaa varten. Post-it lappu-
tekniikkaa hyödyntäen ”äänes-
tettiin” sitten yhteisistä painopis-
tealueista ja käytännön toimista.  
Piirin strategisina painopisteinä 
todettiin: 1) viestintä ja mark-
kinointi , 2) nuorten toiminnan 

aktivointi, 3) tietoteknisten väli-
neiden ja uusien toimintatapojen 
käyttöön otto, verkostoituminen, 
4) ammunta ja liikunta sekä 5) 
koulutus, MPK ja varautuminen.  
Piirin strategian valmistelu jat-
kuu ja liittyy osaltaan RUL:n 
valmisteilla olevaan kolmivuo-
tissuunnitelmaan. RUL:n kol-
mivuotissuunnitelma on tulossa 
luonnosversiona yhdistysten ja 
piirien kommentoitavaksi en-
nen juhannusta. RUL:n kolmi-

vuotissuunnitelma hyväksytään 
liittokokouksessa marraskuussa. 
Piirin strategia on tarkoitus vii-
meistellä ja hyväksyä tulevan 
syksyn aikana, jonka jälkeen se 
ohjaa toimintaa ja toteutettavat 
toimet kirjataan piirin kunkin 
vuoden toimintasuunnitelmaan.
 
TEKSTI JA KUVAT:  
MARKUS LASSHEIKKI 
 

Piirihallitus pohti tulevaa toimintaa

Piirin kevätkokous pi-
dettiin 30. maaliskuu-
ta Hyvinkäällä Rytkön 
leirikeskuksessa, Ky-
täjän upeissa ranta-
maisemissa. 
Ennen kokouksen alkua MPK:n 
Etelä-Suomen maanpuolustus-
piirin tuore piiripäällikkö,  evers-
ti evp Timo Mustaniemen piti 
esityksen ajankohtaisista asioista 
ja maanpuolustuskoulutuksen 
kehittämissuunnitelmista.  

Hyvinkään Reserviupseeriker-
hon Esa Pihlajamäki heilutti 
kokouksessa puheenjohtajan 
nuijaa ja sääntömääräiset asiat 
käsiteltiin ripeästi. 

Piirihallituksen esittämä toi-
mintakertomus vuodelta 2015 
hyväksyttiin ja tilinpäätös, joka 
osoitti noin 7500 euron ylijää-
mää, vahvistettiin. Tavanomai-
sista kokousasioiden lisäksi 
päätettiin yhden piirihallitukseen 
nimetyn jäsenen vaihtamisesta 
varajäseneen, jotta kokoonpano 
olisi piirin sääntöjen 12 pykälän 
määräyksen mukainen:  ”Piiri-
hallitukseen voidaan valita sama 
jäsen korkeintaan kuudeksi (6) 
toimintavuodeksi peräkkäin.”

Reserviupseeripiirin kevätkokous

Kokouksessa jaettiin piirihallituksen esityksestä seuraavat 
vuosipalkitsemiset :

- Vuoden yleistoimintakerho: Järvenpään Reserviupseerikerho 
(373 toimintapistettä) 

-Jäsenhankintakilpailu: Sipoon Reserviupseerikerho (jäsen-
prosenttinousu 112,12) 

-Turpo-kannu: Keravan Reserviupseerikerho 

-Vuoden tiedottajakerho: Järvenpään Reserviupseerikerho 

-Vuoden kerhopuheenjohtaja: yliltn (res) Tatu Häkkinen, 
Nurmijärvi 

-Vuoden maanpuolustuskoulutuskerho: Mäntsälä

Vasemmalla: Uudenmaan maan-
puolustuspäivän järjestäneelle 
Keravan Reserviupseerikerholle  
luovutettiin uusi Turpo-kannu 
kiertopalkinto. Palkintoa vas-
taanottamassa  pj Aki Mäkirinta 
ja Jukka Sippola.

Piirin puheenjohtaja Jaripek-
ka Turtiainen yhteiskuvassa 
vuoden kerhopuheenjohtajan,  
Tatu Häkkisen kanssa.  

Strategiaseminaarin osallistujat tyytyväisinä päivän tuotokseen. 

Vuoden yleistoimintakerhoksii valittiin 
Järvenpään Reserviupseerikerho 
(373 toimintapistettä) Kiertopalkinnon 
otti vatvastaan Järvenpään Reser-
viupseerikerhon pj Keijo Kylmälä 
(kesk.), Veikko Karhumäki  ja Seppo 
Rantanen .
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Huhtikuun 7. päi-
vänä 1918 Loviisan 
Valkon satamassa 
maihinnousseen 
saksalaisen ”Osas-
to Brandensteinin” 
mukaan nimetty kent-
täkelpoisuusmarssi 
suoritettiin nyt jo 
neljännen kerran Lo-
viisassa heti viimeis-
ten lumien sulettua, 
lauantaina huhtikuun 
9. päivänä. 
MPK Uusimaan järjestämään 
marssitapahtumaan osallistui 
kaikenkaikkiaan noin 60 hen-
kilöä, joista suurin osa oli re-
serviläisiä eri puolilta eteläistä 
Suomea. Reserviläisten rivistön 
mukana marssi jälleen tälläkin 
kerralla myös siviilejä, vanhim-

pana heistä sitkeän sisukas ja 
lukemattomissa marssitapahtu-
missa marssinut nyt jo 93-vuo-
tias sotaveteraani Yrjö Saraste. 
Mies, jonka ei pitäisi lääkärien 
sanojen mukaan enää voida kä-
vellä edes paria metriäkään. Täs-
sä nähtiin taas ja vielä kerran sitä 
aitoa ja kuuluisaa suomalaista 
sisua, josta on jakaa esimerkiksi 
ihan kaikille muillekin.

Sylillinen koti- 
kutoisuutta - ja  
sydämenmitalla isän-
maallisuutta

Loviisassa on toteutunut selkeä 
sukupolvenvaihdos reserviläis-
toiminnassa. Tarjontaa on tullut 
lisää ja se on monipuolistunut 
viimeksi kuluneen puolen vuosi-

kymmenen aikana. Loviisan seu-
dun reserviläis- ja MPK-aktiivit 
ovat pohtineet ja kehitelleet pal-
jon uusia ja nuoria reserviläsiä 
kiinnostavia tapahtumia ja tilai-
suuksia: tarjolla on nykyisin niin 
SRA-ammuntaa ja -koulutusta, 
samoin kuin vaikkapa esimer-
kiksi airsoft-asein järjestettyä 
harjoittelua. 

Reilu vuosi sitten Loviisa toimi 
yhtenä päänäyttämönä YLE:n 
paljon keskustelua herättäneessä 
MOT-jaksossa ”Oikeus omaan 
rynkkyyn”, kuvausryhmän kuva-
tessa kaupungin ampumaradalla 
järjestettyä MPK:n ampumakou-
lutuspäivää. Sovellettu reservi-
läisammunta SRA ja erityyppiset 
puolustusvoimiltakin jo tutuksi 
tulleet lähiammunnat ovat myös 
Loviisan ampumaratojen arki-
päivää. Ja tämä kaikki puoles-
taan onkin tuonut paikalliseen 
reserviläistoimintaan mukaan 

kasvavan määrän innokkaita 
nuoria.

Reserviläisille suunnatun toimin-
nan paikallisena ”konemiehenä” 
toimii loviisalainen reservin yli-
vääpeli Peter Ögård, paikallisen 
reserviläisyhdistyksen puheen-
johtaja, jolle maanpuolustus on 
selkeästi enemmän kuin vain 
pelkkä tärkeä harrastus - Se on 
hänelle suoranainen elämäntapa. 
Vankalla kokemuksella hän jär-
jestää MPK:n paikallispäällikkö-
nä toimintaa kotikaupungissaan 
Loviisassa, jonka lisäksi hänet 
näkee harva se viikonloppu va-
ruskunnassa järjestetyissä VEH- 
tai MPK-koulutustapahtumissa, 
toimimassa useimmiten joko 
kouluttajana tai kurssivääpelinä. 
Mies, jolla on suuri sinivalkoi-
nen sydän ja murtumaton tahto 
maanpuolustukselle. Toisin kuin 
Väinö Linna väitti, juuri tällaisia 
miehiä se ”sota kaipaa”.

Siitä on hyvä reservi-
läistoiminta tehty
Loviisa ottaa mielellään tapah-
tumiinsa mukaan myös muual-
ta kotoisin olevia reserviläisiä, 
joten kannattaa seurailla sekä 
MPK:n Uudenmaan koulutus- ja 
tukiyksikön samoin kuin paikal-
listen reserviläisyhdistysten, Lo-
viisan Seudun Reserviläisten ja 
Loviisan Reserviupseerikerhon, 
ylläpitämiä facebook- ja koti-
sivuja, joissa kerrotaan yleensä 
hyvinkin ajoissa kaikista tulevis-
ta tapahtumista.

Vaikka Loviisa vaikuttaakin 
olevan ”jossain siellä kaukana 
idässä”, on paikallisen reser-
viläistoiminnan aktiivisuus ja 
nuorekkuus houkuttanut sään-
nöllisesti nuoria ulkopaikkakun-

talaisia reserviläisiä Loviisaan 
ampumaan, harjoittelemaan ja 
marssimaan, niin Kotkaa samoin 
kuin Helsinkiäkin myöten. Hyvä 
ja kiinnostava tarjonta houkut-
taa, se on aivan pakko tähän voi-
da yksinkertaisesti todeta.

Seuraava Brandenstein-mars-
si järjestetäänkin Suomen 
100-vuotisjuhlavuonna 2017, 
jo perinteisesti aivan huhtikuun 
alussa - eikä pidä unohtaa sitä-
kään, että marssisuorituksesta 
myönnetään niin rinnasteinen 
kh-vuorokausi, kuten myös re-
serviläisen vuosittainen kenttä-
kelpoisuussuoritus puolustus-
voimille. Brandenstein-marssille 
ovat jälleen kerran kaikki oikein 

lämpimästi tervetulleita mukaan 
- niin reserviläiset kuin myös si-
viilihenkilöt.

TEKSTI:   
JARKKO TÖRMÄNEN
KUVAT: MIKAEL RYDEN

Sipoon Reserviläiset 
ry ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys 
(MPK) järjestivät 
lauantaina 19.3.2016 
Kevätyön marssin. 
Tapahtuma oli jo toinen laatuaan. 
Marssille osallistui kaksikym-
mentäviisi henkeä. Osa osallistu-
jista harrasti vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa muutenkin, 
mutta marssi oli kaikille avoin ja 
herättikin positiivista kiinnostus-
ta. Odotettavissa on, että tulevina 
vuosina marssin osallistujamäärä 
edelleen kasvaa.

Kuutamoa, kuntoa ja 
elämyksiä
Tavoitteena marssilla oli kehittää 
fyysistä kuntoa, erityisesti mars-
sikuntoa, ja saada uusia elämyk-
siä. Lähtöpaikkana toimi Sipoon 
vanha kirkko. Kevätyön mars-
sin reitti kulki Sipoon vanhalta 
kirkolta Hindsbyn, Landbon, 
Västerskogin, Gumbostrandin 
ja Arlan tehtaan kautta takaisin 
vanhalle kirkolle. Marssi start-
tasi iltapäivällä kello 14 ja vii-
meiset marssijat olivat maalissa 
kello 23 mennessä. Lähes täy-
sikuu, pikkupakkanen ja pitkin 

Sipoon maaseutua kulkenut reitti 
tekivät marssista tunnelmallisen 
elämyksen.

Marssijat suorittivat joko 25 tai 
40 kilometrin reitin. Kaikille 
marssin kuudessa tunnissa vä-
hintään 10 kg kantamuksen kera 
suorittaneille myönnettiin myös 
puolustusvoimien marssisuori-
tusmerkintä. Reitin varrelle oli 
järjestetty huoltoa 15, 25 ja 35 
kilometrin etapeille.

Tyytyväiset järjestäjät 
ja osallistujat
Marssin johtaja Petteri Seppä-
nen oli maalissa tyytyväinen 
mies. Sipoon Reserviläisten va-
rapuheenjohtajanakin toimiva 
Seppänen toteaa, että marssin 
järjestäminen täysin vapaaeh-
toistyönä oli usean kuukauden 
urakka. Työ kuitenkin kannatti, 
ja marssi toteutetaan varmasti 
tulevinakin vuosina. ”Loistava 
sää ja mahtava tunnelma, kaikki 

osallistujat olivat täysillä mu-
kana. Parasta tapahtumassa oli 
suuri osanotto, tapahtuma viisin-
kertaistui viime vuodesta. Mars-
si järjestetään ensi vuonnakin, 
kaikki mukaan marssimaan!”, 
totesi Seppänen maalialueella 
vanhalla kirkolla. Seppänen itse 
suoritti 40 kilometrin reitin.

Ensimmäistä kertaa marssille 
osallistunut Pasi Koivu toteaa 
maalissa ”Olihan se helpotus, 
kun saavutti sen 25 kilometrin 

pisteen vaikka energiaa ei juuri 
ollutkaan. Silloin tietää ainakin, 
miltä tuntuu kävellä tuollainen 
matka 10 kilon reppu selässä. 
Reitti oli hyvä ja sen varrella 
oli hienoja paikkoja. Osallistun 
ehdottomasti ensi vuonnakin ja 
yritän silloin pidempää, 40 kilo-
metrin suoritusta.”

Sipoon Reserviläiset on vuonna 
2004 perutettu vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen yhdistys, 
jonka jäsenyys on avoin kaikille 
18 vuotta täyttäneille Suomen 
kansalaisille. Yhdistyksen toi-
mintamuotoihin kuuluvat muun 

muassa urheiluammunta, mars-
siharjoitukset, maastotoiminta 
ja aatteellinen toiminta.  Jäseniä 
yhdistyksessä on lähes 40. Yh-
distys tekee tiivistä yhteistyö-
tä Sipoon Reserviupseerien ja 

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kanssa.

TEKSTI: OSSI IKONEN
KUVAT: JISKA MALLEUS

Taistelukuntoa testattiin Loviisan 
Brandenstein-marssilla

Reserviläiset kevätyön marssilla Sipoon maisemissa

Marssiosasto pysyi vielä hyvin koossa 
ensimmäisen parin kilometrin matkalla.

Marssin vanhin osallistuja oli jälleen kerran sotaveteraani Yrjö Saraste, 93. 

Marssin johtaja Petteri Seppänen pitää alkupuhuttelua.

Marssijoita Sipoon maaseutumaisemassa, mukana myös Sipoon kunnan-
johtaja Mikael Grannas (toinen oikealta).

Tämän Jalaksen viimeinen reissu. Kengänpohjat repeävät ennemmin kuin 
taistelijan matka hyytyy.
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C.G.E Mannerheim määräsi 
talvisodan jälkeen keväällä 
1940 päiväkäskyssään tou-
kokuun kolmatta sunnuntaita 
vietettävän ”nyt päättyneessä 
sodassa kaatuneiden sanka-
rivainajien sekä myös kaik-
kien murroskautena vuonna 
1918 molemmin puolin va-
kaumuksensa puolesta hen-
kensä uhranneitten yhteisenä 
uskonnollisena muistopäivä-
nä”. 

Päivää vietetään perinteen 
mukaan jumalanpalveluksin 
ja käynneillä sankarihaudoil-
la. Tuusulassa jumalanpal-
veluksen jälkeen laskettiin 
vanhaan tapaan seppeleet 
kirkkopuistoon, nimikirjal-
le, vakaumuksensa puoles-
ta kaatuneiden ja Terijoelle 
haudattujen muistomerkille. 
Reserviläiset vastasivat Tuu-
sulan ja Järvenpään yhteisen 
seppeleen laskusta sekä kai-
kista kunniavartioista.   

TEKSTI JA KUVAT: 
HARRI MAJAMÄKI

   VETRES Keski-Uusi-
maan 17. vuosikoko-
us pidettiin perintei-
sesti Tuusulan kun-
nan valtuustosalissa 
16.maaliskuuta. 
Vuosikokouskutsun saivat val-
tuuskunnan jäsenet, jotka edusta-
vat 38 sidosryhmää Järvenpään, 
Keravan ja Tuusulan alueella 
toimivassa rekisteröimättömässä 

yhteistoimintaorganisaatiossa, 
joka on perustettu 9.12.1999. 

Kokouksen johti Taistelukoulun 
Perinneyhdistyksen puheenjoh-
taja Reijo Piira sihteerinään 
Veikko Karhumäki. Kokouk-
seen osallistui 21 henkeä, jotka 
edustivat 20 sidosryhmää. Ko-
kouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2015 toimintakertomus ja 
vahvistettiin kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelma. Viime vuo-
den toimintateemana oli ”Nais-
ten merkitys maanpuolustukselle 
1939-1945”. Kuluvalle vuodelle 
vahvistettiin teemaksi ”VETRES 
Keski-Uusimaa veteraanituki-
työssä ja veteraaniperinteen vaa-
lijana”.

Vuonna 2006 perustetun Ve-
teraanivastuu ry:n Keski-Uu-
denmaan alueella, samalla kuin 
VETRES-alue, saavutettiin vii-

me vuonna Sotiemme Veteraanit 
–keräyksillä ja vastikemyynneil-
lä yli 52 000 euron tulos alueen 
seitsemän veteraaniyhdistyksen 
hyväksi.

Kuluvan vuoden tärkeimmät, 
vuorovuosin kolmen kunnan 
alueella järjestettävät VETRES-
tapahtumat ovat Talvisodan päät-
tymisen muistotilaisuus, joka 

järjestettiin Järvenpään kirkossa 
ja seurakuntasalissa 13.3. ja vii-
me vuonna Tuusulassa. Vapau-
den viesti –juhla järjestettiin vii-
me vuonna 3.12. Järvenpään lu-
kiossa ja toteutetaan vastaavasti 
syyskaudella Tuusulan koululai-
sille kohdennettuna. Erillispro-
jektina järjestetään paneelikes-
kustelutilaisuus ”Veteraanijärjes-

töjen toiminta” Taistelukoulun 
alueella 17.11. 

VETRES Keski-Uusimaa vastaa 
Uudenmaan reserviläispiirien 
esitelmätilaisuuden isännyydestä 
PVPALVK:ssa 8.11.

Vuoden 2016 hallinto
Vuosikokous valitsi viime vuo-
den hallituksen jatkamaan ja 
hallitukseen uutena Jarmo Aho-
sen perinneyhteyshenkilöksi. 
Puheenjohtajana jatkaa Antti 
Simola, varapuheenjohtajana 
järjestäytymiskokouksessa valit-
tu Juhani Vakkuri ja sihteerinä 
Veikko Karhumäki. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Aimo Heinaro, 
Aarre Lindfors, Hannele Lind-
stén, Raimo Manneri, Erkki 
Mantere, Veijo Meisalo, Kari 
Nissinen, Hannu Nuutinen, 
Jukka Sariola, Tarja Sievänen, 
Antti Tervola, Jaakko Torppa 
ja Taisto Vanhapelto. 

Hallitus asetti Hengellisen toi-
mikunnan, puheenjohtajaksi 
Vesa Koivisto ja jäseniksi Rai-
mo Manneri sekä Seppo Vää-
täinen. Tiedostustoimikunnan 
puheenjohtajaksi vahvistettiin 
Hannu Nuutinen, varapuheen-
johtajaksi Veijo Meisalo, sihtee-
riksi Veikko Karhumäki ja jäse-
niksi Matti Kulmala sekä Saija 

Ylitalo. 

VETRES Keski-Uusimaan va-
rainhoidosta vastaa Järvenpään 
Reserviupseerikerho. 

Palkitsemisia
Kevätkaudella luovutettiin VET-
RES Keski-Uusimaan kunnia-
kirja erinomaisesta yhteistyöstä 
Lottamuseolle ja veteraanitu-
kityöansioista Matti Kulmalal-
le. Kaatuneiden Muistosäätiö 

myönsi Kulmalalle vuoden 2016 
veteraanipalkintona 2500 euron 
stipendin vuosikymmenten var-
rella suoritetuista veteraanituki-
töistä, mitä palkitsemista myös 
VETRES Keski-Uusimaa puolsi 
esityksellään.

Kaatuneitten muistopäivä

VETRES Keski-Uusimaa toimii

Pro Patrialla Pekka Käyhkö ja Väinö Kurkaa  

Seppelepartiossa Järvenpään Reserviläisten puheenjohtaja Timo 
Mäki (vas.), Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Keijo Kylmälä ja 
Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajista Juha Miettinen Järvenpään 
kirkossa.            

Seppelettä laskemassa Kirkkoherra Ulla Rosenqvist ja Ilkka Ertimo, vartiossa Mika ja Eeli Suutari-Jääskö.

Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä Harry Ahonen ja Jarkko 
Hokkanen.

VETRES Keski-Uusimaan Talvisodan päättymisen muistotilaisuu-
dessa 13. maaliskuuta juhlapuheen piti kaupunginjohtaja Erkki Kuk-
konen (oik.) seurakuntasalissa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
ylijohtaja Minna Karhunen Järvenpään kirkossa. Kenraaliluutnantti 
Antti Simolan tervehdyssanat kuultiin seurakuntasalissa. Kirkkoti-
laisuuteen ja seurakuntasalissa pidettyyn juhlaan osallistui lähes 
sata henkeä.
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Perjantaina, touko-
kuun 6. päivän aa-
muna, hiukan ennen 
kello kahdeksaa kävi 
Tuusulan Gustavelun-
din pihassa erikoinen 
kuhina.

 Mopoja purettiin perävaunuista 
ja poljettiin käymään. Ympä-
ristöstä saapui koko ajan lisää 
samanlaisia kulkuneuvoja. Raa-
vaita miehiä ja muutamia naisia 
pyöri pihassa, osa hauskasti pu-
keutuneita. Tavattiin tuttuja ja 
vertailtiin kalustoa. Siinä ylivoi-
mainen edustus oli eri-ikäisillä ja 
-kuntoisilla ”pappa”-Tuntureilla. 
Toki muutkin merkit olivat edus-
tettuna. Ilmassa oli paitsi sinistä 
savua, myös suuren moottoriur-
heilutapahtuman tunnelmaa. Al-
kamassa oli 15. Kauniala-ajo.

Ajamalla   
Kauppatorille
Tasan klo 08:00 starttasimme. 
Päristelimme läpi Hyrylän ja 
Hiekkaharjun Pitäjän kirkolle, 
josta Tuomarinkylään ja Ou-
lunkylän läpi Käpylään. Yhden 
pysähdyksen taktiikalla. Kun 
käänyimme Mäkelänkadulle, let-
kassa oli n. 60 mopoa, matkalta 
mukaan liittyneet mukaan laski-
en. Ajoimme Sörnäisten ranta-
tietä Pohjoisrantaan ja liityimme 
Kauppatorilla odottavaan pää-
joukkoon.

Ohjelma torilla sisälsi mm. Juha 
Laitilan ja Jukka Laaksosen 
imitaattoriesityksiä sekä savo-
laista musiikkihuumoria Hala-
vatun papat- yhtyeeltä. H-hetki 
lähestyi ja 224 mopon käynnistys 
kuului, näkyi ja ”tuoksui”. Tämä 
aiheutti etenkin turisteissa hiu-
kan nyrpistelyä, mutta kuultuaan 
millä asialla oltiin, palaute kään-
tyi pelkästään positiiviseksi.

Mopoilla Manner- 
heimintielle ja  
Kaunialaan

Liikkeelle lähtö ja ajo Esplana-
dia ja Mannerheimintietä pitkin 
läpi Helsingin oli kokemus sekä 
ajajille että yleisölle. Tapahtuma 
on jo sen verran tuttu, että yleisö 
katujen varrella tietää, mistä on 
kyse ja on 100 % mukana. Hy-
myihin ja vilkutukseen oli help-
po vastata.

Kaunialassa meitä odottivat sekä 
asukkaat että henkilökunta. Ta-
pahtuma kuuluu olevan odotettu 
heidän keväässään. Aikaisem-

pien esiintyjien lisäksi kaikkien 
tuntema Eino Grön viihdytti. 
Tervehdyksiä ja puheenvuoroja 
esitettiin lukuisia, puhujana mm. 
Juhani Saari Sotainvalidilii-
tosta. Finnairin lentävä henkilö-
kunta oli edellisenä yönä valmis-
tanut maittavan rosvopaistin ja 
huolehti muonituksesta. Puolus-
tusvoimat kunnioitti tilaisuutta 
näyttävillä Hughes 500 ylilen-
noilla. 

Viimeinen Kauniala-
ajo?
Tilaisuus päättyi hiukan hai-
keissa tunnelmissa. Tietämäm-
me mukaan tämä oli viimeinen 
tämän tyyppinen Kauniala-ajo. 
Paluun ajoimme Kehä-3:n tuntu-
massa takaisin Tuusulaan. Gusta-
velundiin.

HARRI MAJAMÄKI

XV Kauniala-ajo – hyväntekeväisyys on hienoa

2t-bensiinin voimalla sotainvalidien hyväksi

Gentlemen, start your egines, ja mehän käynnistettiin kaikki 224 kerralla

Ensimmäiset paikalla, odotusta ilmassa.

Laitila ja Laaksonen viihdyttävät Kauppatorilla. 
Perillä Kaunialassa sotainvalidien 
asia nousi päällimmäiseksi
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Lohjan Reserviup-
seerikerho täytti 13.5. 
täydet 80 vuotta, 
Lohjan Seudun Re-
servinaliupseereilla 
täyttyy tänä vuonna 
60 vuotta perustami-
sesta. 
Reserviupseerikerhon puheen-
johtaja Timo Jukola totesi ter-
vehdyssanoissaan, että yhdistyk-
set ovat jo pitkään tehneet har-
joituksissaan yhteistyötä, mutta 
tänä vuonna yhdistykset juhlivat 
ensimmäistä kertaa historias-
saan yhteisesti tasavuosiaan. 

Puolustusministerin 
sijasta juhlapuhujana 
Pekka Myllyniemi

Vuosijuhlan juhlapuhujaksi oli 
lupautunut puolustusministeri 
Jussi Niinistö. Sairauslomansa 
vuoksi hän olikin lähettänyt juh-
laan vain lyhyen tervehdyksen. 
Lyhyellä varoitusajalla juhlapu-
hujaksi oli lupautunut Lohjan 
entinen kaupunginjohtaja Pekka 
Myllyniemi.

Juhlapuheessaan Myllyniemi 
kertoi ensin lyhyesti omaa hen-
kilöhistoriaansa Porin Lyseosta 
Kadettikouluun ja Karjalan Ty-
kistörykmentistä Reserviupsee-
rikouluun.

Kaatuneiden muisto-
päivän juuret sisällis-
sodassa

Lähestyvää Kaatuneiden muisto-
päivää Pekka Myllyniemi taus-
toitti kaukaa historiasta: Sisällis-
sodan jälkeen Helsingissä pidet-
tiin 16.5.1918 kenraali Manner-
heimin määräyksestä valkoisten 
paraati. Tällä torjuttiin saksa-
laisten vaikutusvaltaa Suomen 
alkuvaiheessa vielä horjuvaan 
itsenäisyyteen. Sen jälkeen tou-
kokuun 16. päivää vietittiin sota-
väen lippujuhlan päivänä.

Talvisodan jälkeen heräsi ajatus 
muistojumalanpalvelusten pitä-
misestä talvisodassa kaatuneiden 
muistoksi. Mannerheim halusi 
korostaa kansallista yhtenäisyyt-
tä ja antoi päiväkäskyn, ettei 
16.5. enää järjestetä sotilaallista 

juhlaa, vaan toukokuun 3. sun-
nuntai on Kaatuneiden muisto-
päivä. Silloin muistetaan kaikkia 
sodissa kaatuneita.

Yhtenäinen kansa 
itsenäisyyden  
turvaajana
Talvisota oli seuraus naapuruu-

desta Neuvostoliiton kanssa ja 
Molotov-Ribbentropin sopimuk-
sen etupiirijaosta. Vuonna 1941 
Suomi joutui Max Jacobssonin 
sanoin ”valitsemaan ruton ja 

koleran väliltä”, mutta siitäkin 
Suomi selviytyi ilman miehitys-
tä, ainoana sotaan osallistuneena 
valtiona Neuvostoliiton ja Bri-
tannian ohella. Suomen poik-
keuksellisuutta kuvaa myös se, 
että sodan vielä jatkuessa täällä 
pystytiin toimittamaan vapaat 
eduskuntavaalit, muistutti Myl-
lyniemi.

Vapaaehtoistoiminta 
maanpuolustuksen 
peruspilareita
Pekka Myllyniemi korosti va-
paaehtoistoiminnan tärkeyttä. 
”Vapaaehtoinen harjoittelu pitää 
yllä reservin suorituskykyä ja tu-
kee viranomaistoimintaa. Osal-
listumalla MPK:n harjoituksiin 
sekä kertausharjoituksiin, reser-
viläiset kehittävät nousujohtei-
sesti omaa suorituskykyään.”

Komeaa musiikkia 
juhlan kunniaksi
Juhlan musiikkinumeroista vas-

tasivat Uudenmaan Reserviläis-
soittokunta johtajanaan director 
musices Ilkka Laakso, Laurin 
miehet ja Vihdin Reserviläiskuo-
ro johtajinaan Ulla Eho-Saario. 
Erityisen komeasti juhlassa ka-
jahti Oskar Merikannon Laatok-
ka Timo Saarion esittämänä.

Ansioituneita jäseniä 
palkittiin

Juhlan yhteydessä palkittiin yh-
distyksen ansioituneita jäseniä. 
Lohjan Reserviupseerikerhon 
standaari luovutettiin kapteeni 
(res) Seppo Iivoselle ja yliluut-
nantti (res) Jorma Saukolle. 
Poissaolevana standaarin sai 
myös luutnantti (res) Olavi Lei-
kola. RUL:n kultainen ansio-
merkki luovutettiin puheenjohta-
ja Timo Jukolalle.

TEKSTI JA KUVAT:  
SEPPO VAHASALO

Pitkään kaivattu ja 
kauan etsitty tukikoh-
ta löytyi. Tuusulan 
kunta vuokrasi Ru-
sutjärvellä sijaitsevan 
Aijalan reservijärjes-
töjen käyttöön. 
Reserviupseerikerho toimi asias-
sa sopijaosapuolena. Käytämme 
tilaa yhteisyössä Tuusulan reser-
viläiset ry:n kanssa. Kaluston ha-
jasijoittaminen, kokoontumispai-
kan etsiminen ainakin vähenee. 

Tietojemme mukaan Aijala on 
alun perin tehty Helsingin Yli-
opiston tutkimuskäyttöön ja siir-
tynyt tavalla tai toisella kunnalle. 
Myöhemmin se on ollut mm. 
partiolaisten käytössä. Aijala on 
siinä vaiheessa osin kunnostettu, 
mutta jäänyt sen jälkeen pitkäksi 

aikaa hoitamatta ja vaatii siksi 
kunnostustyötä. 

Tukikohdan hyvinä puolina voi-
daan pitää sijaintia aivan Ru-

sutjärven rannassa, sähköjä ja 
saavutettavuutta myös talvella. 
Rakennuksessa on takkatupa, 
sauna ja yläkerrassa huone. 

Heikkokuntoisia ulkorakennuk-
sia on jo talkoovoimin purettu. 
Sähköliittymä on otettu käyttöön 
ja kunnostustyöt aloitettu. Tois-

taiseksi mitään vakavia vaurioita 
ei ole ilmaantunut mutta vanhaan 
rakennukseen pitää aina suhtau-
tua varauksella. Onnistuessaan 

projekti tuo reserviläisille ym-
pärivuotisen kokoontumispaikan 
viihtyisällä ja helposti tavoitetta-
vissa olevalla paikalla.

Talkoovoimaa tarvitaan ja kaik-
kien kädentaidoille riittää töitä. 
Käyttökelpoisia rakennustarvik-
keita ja työsuorituksia otetaan 
lahjoituksina ilomielin vastaan. 
Ottakaa puheenjohtajiin yh-
teyttä. Tavoitteemme on saada 
paikka ”näyttökuntoon” ja ennen 
kaikkea jäsenistömme käyttöön 
juhlavuodeksi 2017. Talkoopäi-
vistä tiedotetaan.

TEKSTI JA KUVAT:  
HARRI MAJAMÄKI

Lohjan reserviläisyhdistykset juhlivat yhdessä

AIJALA - Tuusulan reservin tukikohta

Reservin näkymä saunan ovesta voisi olla huonompikin, vai?Huhtikuussa aloitettiin pihan raivaus. Hämäläinen ja Havulinna talkoissa ja 
Vanhamäki ”kökäs”.

Juhlapuhujana toimi Lohjan entinen kaupunginjohtaja Pekka Myllyniemi.

Juhlan musiikista vastasi Uudenmaan Reserviläissoittokunta, johtajanaan 
Ilkka Laakso, sekä Laurin Miehet ja Vihdin Reserviläiskuoro

Puheenjohtajat Mikko J. Prusi ja Timo Jukola kuuntelevat keskitttyneesti juhlapuhetta.

Kunnimerkkirivistöä (Bengt Wiberg). 
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Uudenmaan 34. 
maanpuolustuspäivä 
Porvoossa sunnuntai-
na 2.10.2016. Päivän 
teema on ”Maan-
puolustusta ja tur-
vallisuutta Porvoon 
mitalla”

Uudenmaan maanpuolustuspäivä 
on merkittävin ja suurin vapaa-
ehtoisten järjestämä maanpuo-
lustustapahtuma Uudenmaan 
maakunnassa. Nyt jo 34. kerran 
järjestettävä maanpuolustuspäivä 
tarjoaa kansalaisille ajankohtais-
ta tietoa Suomen maanpuolus-
tuksesta sekä turvallisuusviran-
omaisten ja vapaaehtoisjärjestö-
jen toiminnasta kokonaisturvalli-
suuden hyväksi.

Virallinen järjestelyvastuu on 
Uudenmaan Reserviupseeripii-
rillä ja Uudenmaan Reserviläis-

piirillä. Käytännössä järjestelyt 
toteutetaan paikallisten maan-
puolustusjärjestöjen toimesta. 
Mukana järjestelyissä ovat myös 
Porvoon kaupunki ja seurakun-
nat, Puolustusvoimat, Poliisi, Itä-
Uudenmaan pelastuslaitos, Maan-
puolustuskoulutusyhdistys MPK 
sekä lukuisat vapaaehtoisjärjestöt.

Uudenmaan maanpuolustuspäi-
vän järjestämisvastuu on kiertävä, 
viime vuonna päivä järjestettiin 
Keravalla ja aikaisempina vuo-
sina Kirkkonummella 2014 ja 
Hyvinkäällä 2013, Vihdissä 2012 
ja Loviisassa 2011. Porvoossa 
järjestettiin Maanpuolustuspäi-
vä edellisen kerran vuonna 2003 
ja vuonna 1989. Ensimmäinen 
maanpuolustuspäivä järjestettiin 
Vihdissä vuonna 1983.

Maanpuolustusta ja turvallisuutta Porvoon mitalla

Maanpuolustuspäivän ohjelma 
Turvallisuus- ja kalustonäyttely Suistohallin kentällä ja jokiran-
nassa. Näyttelyssä ovat mukana maanpuolustuksen ja kokonais-
turvallisuuden viranomaiset, järjestöt ja muut toimijat.  Kaluston 
lisäksi näyttelyssä on toimintanäytöksiä, järjestöjen ja viran-
omaisten esittelypisteitä. Lisäksi löytyy Sotilaskotiauto, soppa-
tykki ja muita myyntipisteitä. Jokirannassa on esiteltävänä Puo-
lustusvoimien ja muiden viranomaisten aluskalustoa. Porvoonjo-
elle on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa Maanpuolustuspäi-
vän viikonlopuksi kaikkiaan jopa 7 pinta-alusta

Paraatikatselmus torilla ja ohimarssi Raatihuoneenkadulla: Paraa-
tiin osallistuvat Puolustusvoimien joukko-osasto sekä järjestöjen 
osastoja. Paikalla on myös soittokunta.

Maanpuolustusjuhla Linnakosken lukion juhlasalissa: Juhlaoh-
jelmaan kuuluu vaihtelevia musiikkiesityksiä, tervehdyspuheita 
sekä juhlapuhe.Taiteilija Jukka Kuoppamäki tulee esiintymään 
maanpuolustusjuhlaan. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n koulutustapahtumat: 
Porvoossa järjestetään maanpuolustuspäivän viikonloppuna usei-
ta kursseja sekä siviili- että sotilaskoulutuksen aloilta.

Lisätietoja näistä löytyy MPK:n tietojärjestelmästä www.mpk.fi.

Lisätietoja myös järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki Naumanen 
044 3508928.

Porvoossa järjestetään 30.9. 
- 2.10. SUISTO-2016 -harjoi-
tusviikonloppu PV:n Paikallis-
joukoille ja MPK-kurssilaisille. 
Lukuisia kursseja yhdistää myös 
Uudenmaan 34. maanpuolustus-
päivä Porvoossa, jota vietetään  
sunnuntaina 2.10.2016

MPK-tapahtumiin etusijalla ovat 
itäisen Uudenmaan asukkaat 
- jonka lisäksi osallistujia hy-
väksytään myös muualta, mikäli 
kursseilla on tilaa. Tarjolla on 
koulutusvaihtoehtoja niin reser-
viläisille kuin myös siviilihenki-
löille - erityisesti naisille.

Puolustusvoimat kutsuu itse 
omat osallistujat harjoitukseen. 
Porvooseen on kutsuttu Maan-
puolustuspäivää varten kalustoa 
mm. Panssariprikaatista, Kaartin 
Jääkärirykmentistä, Merivoimis-
ta, Maasotakoulusta ja Rajavar-
tiolaitoksesta. Kalustoa asetetaan 
yleisön nähtäville Porvoonjoen 
varteen ja Suistohallin kentälle.!

Toteutuksesta vastaavat Puolus-
tusvoimat, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK ja Naisten 
Valmiusliitto.

Harjoituksen ja Maanpuolustus-
päivän järjestelyissä ovat myös 
mukana kaikki paikalliset viran-
omaiset ja maanpuolustusjärjes-
töt: 
Porvoon kaupunki
Rajavartiolaitos
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Porvoon Reserviläiset ry
Porvoon Reserviupseerikerho ry
Porvoon Seudun Rauhanturvaa-
jat ry
Itä-Uudenmaan Maanpuolustus-
kilta ry 
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry
Porvoon Meripelastajat – Borgå 
Sjöräddare ry
Porvoolaiset seurakunnat

Kursseja tarjolla –  
ilmoittaudu MPK:n 
järjestelmän kautta
Hygieniapassikurssi (30.9.), 

Hygieniapassin suorittaminen 
joukkomuonituksen tms vastuu-

tehtäviä varten kaikille Hygie-
niapassin suorittamisesta kiin-
nostuneille

Selviydytkö sähköttä -  
Utan ström (1.10.)

Kurssin tavoite on antaa tietoa ja 
ohjeita miten toimia poikkeusti-
lanteessa jossa sähkönsaanti on 
keskeytynyt.

Kouluttajana toimii NVL

TRA-koulutusta (30.9. - 2.10):

Taistelu rakennetulla alueella, 
perusteet: Partion ja ryhmän ko-
koonpano, liikkuminen, sisään-
menotekniikat, ym. Kouluttajat: 
PV:n hyväksymät TRA-koulut-
tajat.

Tavoite: Koulutettavat osaavat 
rakennetun alueen taistelun pe-
rusteet partion ja ryhmän tasolla. 

Koulutussisältö on puolustus-
voimien viimeisimpien opetus-
tavoitteiden mukainen. Koulut-
tajina toimivat puolustusvoimien 
hyväksymät MPK-sotilaskoulut-
tajat.

Kenttämuonituskurssi (30.9. - 
2.10.)

Kenttämuonitustaitojen koulut-
taminen kaikille kenttä- ja maas-
tomuonitustaidoista kiinnostu-
neille

Turvallisesti taajamassa 
(1.10.),  Turvallisuustaitoja nai-
sille - NVL kouluttaa. Kurssi on 
suunnattu kaikille naisille, ala-
ikäraja 15v

TIEDUSTELU - Tähystystie-
dustelu

Tähystyspaikan rakenne ja toi-
minta, viestivälineet, pimeänä-
kölaitteet, naamiointi, partion 
liikkuminen.

PV:n hyväksymät TIED-koulut-
tajat. Rinnasteiset kh-vuorokau-
det.

Lukiolaisten turvakurssi en-
nakkoon ilmoittautuneille alueen 
lukioille. 

SUISTO 2016 tarjoaa  
laadukkaita kursseja

Porvoon jokirannassa olevan sota-
muistomerkin pääasiallinen turjunta-
suunta hämmästyttää kulkijaa. Ase 
nimittäin osoittaa kohti naapurikun-
tia eikä itää. 
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Uudenmaan reservi-
piirien SRA-mesta-
ruuskisa ratkaistiin 
Upinniemen varus-
kunnan hiljattain kun-
nostetuilla ampuma-
radoilla.
 Pilvinen sää ja ajoittaiset sa-
dekuurot eivät juuri haitanneet 
lähes 60 osallistujan jouhevasti 
edennyttä kisasuoritusta viidellä 
rastilla. Joukkuemestaruuden vei 
tänä vuonna Mäntsälän Reservi-
läiset.

”Olet tarkastamassa vartiota, kun 
huomaat vihollisen raahaavan 
vartiomiestä. Avaat tulen, mutta 
myös vihollinen avaa vastatulen. 
Ampumapaikkaa vaihtaen elimi-
noit vihollisen.” 

Näin alkoi rastikuvaus kisan pi-
simmällä, 75 - 300 metrin am-
pumaetäisyyden kiväärirastillä. 
Ammuttavia tauluja oli tällä ras-
tilla yhteensä kaksitoista, joista 
puolet oli 300 metrin päässä ole-
via jastereita. 

Osumista kääntyvien jastereiden 
käyttö säästää aikaa, kun ei tar-
vitse jokaisen ampujan jälkeen 
heittää 600 metrin lenkkiä tu-
losten kirjaamiseksi ja taulujen 
paikkaamiseksi, totesi kisan rata-
mestari Aarne Nurmi. Ratames-
tarin mukaan ampujat tykkäävät 
jastereista, koska ne kertovat 
osumista välittömästi. Kisan ras-
teja osallistujat pitivät Nurmen 
mukaan haastavina, mutta tehtä-
väkuvauksia selkeinä. 

Kisan järjestelyvastuussa oli tänä 
vuonna Kirkkonummen Seudun 
Reserviläiset ja Kirkkonummen 
Reserviupseeriyhdistys. Kiitos 
kaikille kisailijoille ja toimitsi-
joille hyvin sujuneista kisoista.

TEKSTI JA KUVAT:  
MARKUS LASSHEIKKI 
JM KOSKINEN

SRA-mestaruuskisa käytiin 17.4 Upinniemessä

SRA-tulokset
Uudenmaan reservipiirien mitali-
kolmikot sarjoittain olivat:
Sarja: 50v
Mikael Ekberg, Kirkkonummen 
Seudun Reserviläiset 
Ilkka Kervinen, Kirkkonummen 
Seudun Reserviläiset 
Mika Heino, Keravan Reserviup-
seerikerho
Sarja: Vakio
Isto Hyyryläinen, Tuusulan Reser-
viupseerikerho    
Mikael Ekberg, Kirkkonummen 
Seudun Reserviläiset 
Ilkka Kervinen, Kirkkonummen 
Seudun Reserviläiset
Sarja: Avoin
Teemu Rintala, Mäntsälän Reser-
viläiset 
Mikko Vähäkainu, Nurmijärven 
Reserviläiset 
Ahti Muhonen, Mäntsälän Reser-
viläiset 

 VASEMMALLA:

Mika Riste (vas.), Ari Juutinen, Isto 
Hyyryläinen ja Teemu Rintala tuoreita 
kisatuloksia tutkimassa.

Porvoolaisen Ville Strandvallin tyy-
linäyte.

 SRA-kilpailun TA:n Isto Hyyryläisen 
(vas.) ja kisan johtajan Ilkka Kervi-
sen on helppo  hymyillä kiitos hyvin 
sujuneiden kisajärjestelyjen ja omien 
kisamenestysten.
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Upiniemen varuskun-
nan ampumaradoilla 
Kirkkonummella jär-
jestettiin 17.4.2016 
Uudenmaan piirin 
SRA-mestaruuskil-
pailut. Kilpailuun otti 
osaa yli 50 kilpailijaa 
eri puolelta Uudelta-
maalta. 

SRA-kilpailussa oli viisi erilaista 
toiminnallista kivääri- ja pistoo-
lirastia. Niissä testattiin kilpai-
lijoiden osumatarkkuutta, huo-
lellisuutta ja tarkkaavaisuutta. 
Kilpailu käytiin lävitse haasteel-
lisissa sääolosuhteissa, kun aa-
mulla alkanut sade ja tuuli toivat 
suorituksiin uusia elementtejä. 

Jutun kirjoittaja oli kolmosrastil-
la avustamassa rastin tuomarina 
toiminutta Juha Vanea, kun oloa 
piristi paikalle saapunut uusi 
ampujaryhmä. Kilpailupaineesta 
huolimatta ryhmä hehkui hyvää 
tuulta ja yhteen nivoutumisen 
tuntua. Heidän valmistautuessa 
omaan suoritukseensa kirjoittaja 
kyseli uteliaana, mistä he ovat 
tulossa ja ovatko he kaikki jo 
aikaisemmin keskenään tuttuja. 
Vastauksena oli hersyvää nau-
rua ja maininta, että he edustivat 
Porvoon reserviläisyhdistyksiä. 

Ryhmä oli saapunut paikalle 
Porvoon Reserviläiset ry:n pu-
heenjohtajan Tuomo Pitsinkin 
autolla, johon kuulemma mah-
tui mukaan koko leikkimielinen 
”kerho” PORvoon SRA shooterS 
eli lyhyesti PORSRAS. Porvoon 
reserviläisiä edustavat ryhmässä 
vielä Pasi Huttunen, Toni Man-
ninen ja Ville Strandvall sekä 
Porvoon reserviupseerikerho 
ry:tä Toni Sarro. 

Mitä SRA-harrastus 
antaa ja edellyttää?

”Ensimmäisen kerran kävin 
SRA-kurssit vuonna 1999, jon-
kin verran tuli opiskeluaikana 
harrasteltua vuoteen 2004 asti, 
sitten tuli työt, perhe, asuntolai-
nat ja muut kuviot jotka veivät 
ajan ja rahat. 2014 Sarron Toni 
sai taas houkuteltua mukaan 
kuvioihin, kävin kurssit uudes-
taan ja muistaakseni joulukuus-
sa 2014 kävin ensimmäisissä 
oikeissa kisoissa Hyvinkään hä-
märähommassa” kertoo Tuomo 
Pitsinki. Toni Sarro on harrasta-
nut ryhmästä pisimpään: ”Kävin 
SRA-kurssin Mäntsälässä 2011 
innostuttuani lajista kaverin 
opastuksella ja Hollannissa pi-
dettyjen kansainvälisten sotilas-
poliisikilpailujen jälkeen 2010”.  
Toiset ryhmän jäsenistä ovat 
harrastaneet SRA:ta vuodesta 
kahteen ja puoleen vuotta.

”Käytän harrastuksen parissa 
noin 10-20h viikossa mikä si-
sältää varusteiden huollon. Kisa-
viikoilla tai teemapäivänä aikaa 
kuluu hieman enemmän. Talvisin 
tulee käytettyä vähemmän aikaa 
kuin kesäisin kun kisoja vähem-
män ja ampumaratojen käyttö 
haasteellisempaa lumen takia” 
vastaa Toni Manninen. Ryhmän 
jäsenten käyttämä harjoittelu-
aika lähentelee kesäisin keski-

arvoltaan liki kymmentä tuntia 
viikossa.

”Ammuntahan on mukavaa ja 
SRA on vielä sosiaalista touhua 
samanhenkisten tyyppien kans-
sa” tiivistää Pasi Huttunen kaik-

kien ryhmäläisten tuntemukset 
SRA:n olennaisimmasta merki-
tyksestä harrastajalleen. 

Paljonko   
harrastaminen  
maksaa rahassa?

Ville Strandvallin mukaan ”kai-

ken saa kulumaan mitä kehtaa 
sijoittaa. Tiettyyn pisteeseen 
asti kalustolla voi kompensoi-
da ”kuskin” huonoutta, mutta 
hyvät parjää millä vaan” kertoo 
hän hymyillen. ”Sen lisäksi että 
pitää olla varusteet kunnossa ja 
patruunaa laatikossa niin jäsen-, 
vakuutus-, kisamaksut (ensim-
mäisenä vuotena vissiin 15 ki-
saa), bensat yms kruunaa kakun. 
Parempi ettei laske yhteen” sum-
maa Sarro. Yhteenvetona harras-
tamisen kustannuksista voi to-
deta, että siihen saa uppoamaan 
aivan niin paljon tai vähän kuin 
haluaa, mutta harrastuksessa on 
Sarron kuvailemat pakolliset 
kustannukset, jotka ovat liiton 
jäsenmaksu, ampumaturvava-
kuutus sekä SRA-koulutuksen 
kustannus. 

SRA-kilpaileminen, 
kun harrastus  
muuttuu   
vakavammaksi

Kerholaiset kuvailivat tunnelmia 
kilpailun jälkeen: ”Nooh, pientä 
jäykkyyttä oli havaittavissa ja 
kalustoa voi aina syyttää. Omat 

suorituspaineet loppuivat jo en-
simmäiselle rastille päin mäntyjä 
kohdistetun kiikarin takia.. Mut-
ta lopputuloksesta huolimatta 
kisa oli hauska, pääsi ampumaan 
pitkällekin ja liikkeestä. Kilpai-
lunjärjestäjälle erityiskiitokset 
sääolosuhteista, sade on sotilaan 
sää” naurahtaa Pitsinki. 

”Kisa oli hauska ja haastava 
ja jälleen tuli opittua mitä osa-
aluetta pitää ehdottomasti treena-
ta lisää” kertoo Huttunen. ”Rastit 
oli melko haastavia ja omalla 
kohdalla runsaat e/a-taulut ai-
heutti turhaa varmistelua tähtäi-
lyssä ja aikaa kului” täydentää 
Strandvall. 

”Upinniemessä on tällä valtaval-
la parin vuoden kokemuksella 
ollut hyviä kilpailuja. Rastit ovat 
olleet mielenkiintoisia ja sopivan 
vaihtelevia sekä 300m radasta 
plussaa - kuten tälläkin kertaa” 
kiittää Sarro. 

Tavoitteenne SRA-
harrastuksen suh-
teen?
”Nelikymppisenä ylipainoisena 
aloittelijana omat tavoitteet ovat 
kohtuudella saavutettavia, kisoi-
hin lähdetään pitämään hauskaa 
ja sijoituksen suhteen asetan rea-
listisia tavoitteita esim ”puolen 
välin paikkeilla” tai ”top kol-
messakympissä”, näin saa onnis-
tumisen fiiliksiä vähän heikom-
mallakin suorituksella” naurattaa 
Pitsinki ja lisää ”yleisenä tavoit-
teena on saada Porvoon alueelta 
uusia harrastajia ja vanhojakin 
harrastajia aktivoitua, niin että 
saataisiin säännöllisyyttä har-
joitteluun ja mahdollisesti joskus 
järjestettyä jopa omat kisat Por-
vooseen.” 

Hyviä muistoja  
vuosien varrelta SRA-
toimintaan liittyen

”Samaa porukkaahan noissa 
kisoissa aika paljon käy ja tosi 
nopeasti pääsee porukan kanssa 
juttuun ja apuja voi aina kysyä 
ja neuvoja saa, joskus ihan ky-
symättäkin. Se uuden tulokkaan 
jeesaaminen on kanssa jäänyt 
mieleen ekasta kisasta lähtien” 
muistelee Sarro, johon Manni-
nen täydentää lopuksi ” hyvässä 
porukassa on mukava kisailla. 
Reserviläisten järjestämät leirit 
on myös olleet mukavia tapah-
tumia.” 

Kiitän Porvoon aktiivisia ja iloi-
sia harrastajia haastattelusta ja 
vastauksista sekä toivotan heille 
antoisia hetkiä selvästi iloa an-
tavan SRA-harrastuksen parissa. 

TEKSTI: 
JUHA-MATTI KOSKINEN
KUVAT: PORSRAS

Harrastuksena Sovellettu 
Reserviläisammunta SRA
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”Ammuntahan on mukavaa ja SRA on vielä sosiaalista touhua samanhenkisten tyyppien kanssa”.

Jokaista rastisuoritusta seuraa valvoja, joka varmistaa turvallisen suorituksen lähituntumalta. 



Saara Jantusen kirja 
Infosota ilmestyi 2015 
täyttämään merkit-
tävää puutetta. Sitä 
ennen ei ollut johdon-
mukaista koostetta 
siitä,  miten Suomes-
sa käydään informaa-
tiosotaa.

Sotatieteiden tohtori Saara Jan-
tunen on kirjoittanut sujuvan ja 
koukuttavan kirjan informaatio-
sodasta. Kirjan avauskappale tuo 
mukaan henkilökohtaisen näkö-
kulman – ja tulkintojen monet 
tasot. 

Jantusen isovaarin veli Matti 
osallistui Itä-Karjalan retkikun-
taan, joutui väijytykseen ja kuo-
li. Hänet ampuivat ne, joita hän 
uskoi olevansa vapauttamassa. 
Venäläisten ja brittien propagan-
da oli ollut tehokkaampaa – kar-
jalaiset uskoivat suomalaisten 
olevan Saksan asialla, jolloin 
heimosoturit joutuivat sotimaan 
omiansa vastaan.

Matti taisteli Suur-Suomen puo-
lesta väärällä puolella rajaa. Rin-
nastus Ukrainassa taisteleviin 
venäläisiin ”vapaaehtoisiin” ei 
ole kaukana. Jantunen haastaa-
kin pohtimaan nykyisiä ja tulevia 
tulkintojamme historiasta.

Fokus Venäjän 
informaatiosodan-
käynnissä
Jantunen teki väitöskirjansa Yh-
dysvaltojen informaatiosodasta 
Irakissa ja Afganistanissa. Kirjan 
pääkohde, Venäjän informaatio-
sodankäynti, johon sen sota Uk-
rainassa on tarjonnut runsaasti 
aineistoa, on aivan erilaista.

”Valheesta kiinni jäämisellä ei 
ole väliä, koska valehtelun voi 
kiistää. Tekojen ja puheiden ei 
tarvitse kohdata lainkaan. To-
tuuksia voi olla monta, eikä 
niiden ristiriidoista tarvitse vä-
littää.”

Suomalaiset hämmästelevät 
ulkoministeri Lavrovia, joka 
pokeri-ilmeisenä laukoo ilmeisiä 
valheita. Jantusen mukaan seli-
tys löytynee siitä, että elämme 
eri todellisuudessa. Venäjä tietää 
käyvänsä sotaa. Silloin ovat voi-
massa sodan keinot: harhautus, 
vääristely ja yllättäminen. Ky-
seessä on perinteinen venäläinen 
maskirovka, nyt vain uusin kei-
noin.

Oikeista asioista,  
oikeilla nimillä
Kirja on virkistävän suorapuhei-
nen. Siinä ei kaihdeta kutsumas-
ta sotaa sodaksi ja kertomasta eri 
henkilöiden tekemisiä oikeilla 

nimillä. Kun Pohjoismaiden 
puolustusministerit julkaisivat 
yhteiskirjoituksen, jossa todettiin 
tarve Pohjoismaiden puolustus-
yhteistyön lisäämiselle ja Ve-
näjän haaste Euroopan turvalli-
suudelle, Aleksanteri-instituutin 
johtaja Markku Kivinen arvos-
teli kannanottoa epätoivotuksi ja 
epäviisaaksi provokaatioksi. Kun 
venäläiset ja Venäjän tukemat se-
paratistit kävivät hyökkäykseen 
Itä-Ukrainassa, Antti Kaikko-

nen totesi: ”Itä-Ukrainassa taas 
järjetöntä sapelien kalistelua. 
Nyt jäitä hattuun ja Minskin so-
pimus kunniaan”.  

Oman osansa kirjassa saavat 
mm. Johan Bäckman, Juha 
Molari, Sippo Kähmi, Tom 
Packalen, Antero Eerola, Paa-
vo Väyrynen ja Vesa Raiskila. 
Lukija saa itse päätellä, onko 
kyse älyllisestä laiskuudesta vai 
synkemmistä syistä.

Tärkeä kirja   
oikeaan aikaan
On nähtävissä, että epäsymmet-
riset sodankäynnin muodot ovat 
tulleet jäädäkseen. Siksi tämä 
kirja on tärkeää luettavaa. Soti-
laallisesta maanpuolustuksesta 
ei ole hyötyä, jos henkinen rin-
tama murtuu etukäteen. Infosota 
auttaa tunnistamaan, milloin itse 
ajattelee laiskasti tai milloin so-
siaalisen median kampanja ei ole 

vain ”hyödyllisten idioottien” 
vaahtoamista. Erityisesti toimit-
tajien pitää tunnistaa, milloin 
heitä höynäytetään toistamaan ja 
vahvistamaan propagandaa, jolla 
ajetaan muuta kuin totuutta ja 
suomalaisten etua. 

TEKSTI JA KUVA:  
SEPPO VAHASALO

Infosota 
Suomessa
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Latviassa sijaitsevan NATO:n 
STRATCOM-tutkimuskeskuk-

sen Keir Giles on koonnut sel-
keän raportin opetuksista, jotka 
Krimin kaappaus ja Ukrainan 
sota ovat antaneet Venäjän toi-
minnasta informaatiosodassa. 
Hän tosin muistuttaa, että seu-
raavassa konfliktissa Venäjä ei 
sodi enää samoilla opeilla, vaan 
kehittää omaa toimintaansa.

Ero käsitteissä Venä-
jän ja lännen välillä
Lännessä informaatiosodalla 
on totuttu tarkoittamaan vihol-
lisuuksien aikana toteutettavia 
taktisia operaatioita. Venäjän 
työkalupakissa kyseessä on kai-
ken kattavat, kaikissa olosuh-
teissa sovellettavat  keinot, joilla 
pyritään horjuttamaan vastapuo-
lia. Keinoissa otetaan huomioon 
niin kulttuuri, ideologia, histo-
ria, tiede kuin filosofia. Tämä 
mahdollistaa hyökkäykset yllät-
tävillä ja luovilla tavoilla.

Käsitteiden ohella toinen kriitti-
nen ero sodan ja rauhan välisen 
eron häivyttäminen informaatio-
operaatioissa: kyberavaruudessa 
vastapuolelle voidaan aiheuttaa 
monenlaista vahinkoa ilman, että 
oltaisiin muodollisesti ylitetty 
sodan ja rauhan välinen rajavii-
va.

Väärinymmärrys  
tavoitteista
Länsimaissa usein ajatellaan, 
että Venäjän disinformaatiota 
vastaan taistellaan parhaiten ”to-
tuudella”. Koska disinformaatio 
on enimmäkseen kömpelöä, jopa 

huvittavaa, sen ei ajatella teho-
avan sivistyneeseen väestöön. 
Entä jos tavoitteet ovat aivan 
muualla?

Kun ihmisten mielikuvaan to-
tuudesta vaikutetaan suurella 
määrällä kilpailevia ”totuuksia”, 
se ruokkii ajatusta, että objektii-
vista totuutta ei ole olemassa. Jos 
tämä onnistuu, silloin valistunut 
väittely tulee mahdottomaksi – 
jokainen totuus on yhtä arvokas. 
Silloin myös hakukoneiden anta-
mat tulokset esimerkiksi Ukrai-
nan sodasta muuttuvat arvotto-
miksi – ja kilpailevat ”totuudet” 
MH17:n ampumisesta alas elävät 
netissä ikuisesti.

Laaja keinovalikoima
Raportti käsittelee kattavasti 

infosodan työkaluja twitterbo-
teista trolleihin, haittaohjelmiin 
tai perinteiseen elektroniseen 
sodankäyntiin. Siinä kerrotaan 
myös vähemmän tunnetuista 
tapahtumista, kuten massapu-
helinsoitot puolalaiselle soti-
lashenkilöstölle marraskuussa 
2015. Raportissa pohditaan 
myös, mihin näitä keinoja voi-
daan käyttää. Entä jos akuutis-
sa kriisitilanteessa vastapuolen 
avainhenkilöt saisivat vakuut-
tavalta taholta käskyn pysyä 
kotona ja olemaan ryhtymättä 
vastarintaan?

Suomalaisten kannalta kiinnos-
tavia ovat runsaat viittaukset 
suomalaisiin lähteisiin ja suo-
malaisiin kokemuksiin. Juuri 
nämä lähteet antavat raportille 
selkeän lisäarvon. 

TEKSTI:   
SEPPO VAHASALO

Venäjän informaatiosota tutkijan silmin
”Venäjän toimet Uk-
rainassa .. ovat malli-
esimerkki kyber-säh-
kömagneettisten kei-
nojen mahdollisuuk-
sista.. Kyseessä ei ole 
pelkkä kyber, ei pelk-
kä ELSO, ei pelkkä 
tiedustelu, vaan nämä 
kyvyt on yhdistetty 
todella tehokkaasti ki-
neettisiin toimiin, jot-
ta komentajat saavat 
aikaan haluamansa 
tulokset.”
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Porvoon lähellä sijait-
sevalla Munkkalan ra-
dalla käy kova liiken-
ne. Paikalliset reservi-
läisyhdistykset, Por-
voon Reserviläiset ja 
Porvoon Reserviup-
seerikerho ovat kah-
den viimeisen vuoden 
ajan järjestäneet usei-
ta erilaisia ampumata-
pahtumia Munkkalan 
ampumaradalla. 
Rata sai pitkällisen urakan jäl-
keen uuden ympäristöluvan 
vain muutamia viikkoja sitten. 
Ampumatoiminta on näin saatu 
turvatuksi Porvoossa myös tule-
vaisuudessa. 

Radan käyttäjiin kuuluu niin 
metsästäjiä, ampumaurheilijoita 
kuin myös kasvavassa määrin 
nuoria ampumaharrastuksesta 
kiinnostuneita reserviläisiä eri 
puolilta koko itäistä Uuttamaa-
ta. Reserviläisyhdistykset ovat 
toimineet saumattomasti yhdes-
sä, kun ne ovat järjestäneet eri 
tapahtumia. Tapahtumat ovat 
pitäneet sisällään niin perinteistä 
kivääri- ja pistooliammuntaa, sa-
moin kuin ase- ja ampumakoulu-
tusta ja SRA-harjoittelua. 

Paikallisista reserviläisistä onkin 
saatu muodostettua joukkueita, 
jotka ovat ehtineet niittää myös 
menestystä eri puolilla Suomea 
järjestetyissä SRA-kilpailuissa. 
Uudet yhdistyksiin kuuluvat har-
rastajat on toivotettu lämpimästi 
tervetulleiksi mukaan radalla jär-
jestettyihin ampumatapahtumiin.

Munkkalan ampumarataa hallin-
noi ampumaratayhdistys, johon 
kaikki rataa käyttävät yhdistyk-
set kuuluvat. Ampumarataa tul-
laan kehittämään tulevaisuudes-
sa vielä nykyistäkin monipuoli-
semmaksi ja myös reserviläisille 

suunnattuun SRA-harjoitteluun 
soveltuvaksi.

Ammunnasta kiinnostuneet ja 
reserviläisyhdistyksiin kuuluvat 
reserviläiset voivat osallistua 
koulutustapahtumiin, joista lisä-
tietoja antaa Porvoon Reserviup-
seerikerhon koulutusupseerina 
toimiva Toni Sarro (sra.pruk@
gmail.com).

TEKSTI:   
JARKKO TÖRMÄNEN
KUVAT: TONI SARRO

Ampumaharjoittelua Porvoon Munkkalassa

SRA on ympärivuotinen harrastus. 

Paikalliset reserviläisyhdistykset, Porvoon Reserviläiset ja Porvoon Reserviupseerikerho ovat kahden vii-
meisen vuoden ajan järjestäneet useita erilaisia ampumatapahtumia Munkkalan ampumaradalla. 

Munkkalan rata on saanut uuden ympäristöluvan. 



Reserviläisliiton 5.-
12.4. välillä tekemän 

jäsentutkimuksen 
mukaan ammuntaa 
harrastaa jopa yli 80 
prosenttia (81,1%) lii-
ton jäsenistä. 
Yleisintä on muutaman kerran 
vuodessa tapahtuva ampuma-
harjoittelu (43,2%) mutta lähes 
35 prosenttia (34,5%) käy ampu-
massa kuukausittain. Peräti vii-
dennes (21,8%) jäsenistöstä käy 
ampumaradalla viikoittain. 

Naisten ampuma- 
harrastus laajaa
Ammunta mielletään vahvasti 
miesten lajiksi, mutta reservi-
läisten ampumavuoroilla käy 
paljon myös naisia. Liiton jä-
senkyselyssä lähes 57 prosenttia 
(56,8%) naisvastaajista ilmoitti 
harrastavansa ammuntaa. Aktii-
visuus on naisilla hieman miehiä 
alhaisempaa, sillä 57 prosenttia 
naisvastaajista ilmoitti käyvänsä 
ampumaradalla harvemmin kuin 
kerran kuussa. Ammuntaharras-
tus sopii naisille hyvin. Naiset 
voivat olla jopa tarkempia ampu-
jia kuin miehet – hermot kestävät 
paremmin ja keskittyminen am-
pumistilanteessa onnistuu hyvin. 
Ampumakouluttajien neuvoja 

naiset kuuntelevat usein myös 
usein herkemmällä korvalla kuin 
miehet. 

Ampumaharrastusta voi verra-
ta mihin tahansa harrastukseen, 
vaikkapa ratsastukseen. Harras-
tus vie ajatuksesi pois arjesta ja 
vaatii täydellistä keskittymistä. 
Harrastuksen parissa unohdat 
kaiken muun ympäriltäsi ja ainoa 
asia, jota mietit, on sen hetkinen 
suoritus, kuvailee kolme vuot-
ta ammuntaa harrastanut Kati 

Pitkänen, joka on ammatiltaan 
pappi ja sotilasarvoltaan sotilas-
pastori.

Aina voi kehittyä taitavammak-
si tarkkuudessa, nopeudessa ja 
tekniikassa. Ampumistekniikkaa 
voi kehittää myös haasteilla esi-
merkiksi eri asennoista ja estei-
den takaa ampumisella, Pitkänen 
jatkaa.

Harjoituskertojen ohella myös 
ammuttujen laukausten mää-
rät vaihtelevat paljon. Alle 500 
laukausta vuodessa ilmoitti 

ampuvansa lähes 40 prosenttia 
(38,2%) vastaajista. Seuraavaksi 
suurin ryhmä ovat 1.000 – 5.000 
laukausta vuositasolla ampuvat 
reserviläiset, joita oli noin 27 
prosenttia (26,5%) vastaajista. 
Kolme prosenttia (2,9%) reser-
viläisampujista yltää yli 10.000 
laukaukseen vuositasolla. Sel-
västi yli puolet (54,3%) naisista 
ampuu alle 500 laukausta vuo-
dessa mutta eniten ampuvissa 
on yhtä paljon sekä naisia että 
miehiä. 

Kivääreillä   
ammutaan eniten
Reserviläisten ampumatoimin-
nassa käytettävät aseet ulottuvat 
ilma-aseista puoliautomaattiki-
vääreihin. Kyselyn mukaan eni-
ten harjoitellaan erilaisilla kivää-
reillä, joilla ilmoitti ampuvansa 
yli 60 prosenttia (60,4%). Suo-
sittuja ovat myös pistoolit, joilla 
harrastaa yli puolet (55,2%) vas-
taajista. EU:n asedirektiivin uhan 
alle asettamilla reserviläiskivää-
reillä ampuu yli 45 prosenttia 
(46,2%) kyselyyn vastanneista 
liiton jäsenistä.

Suosituimpia aseita naisten 
osalta ovat pistoolit ja kiväärit, 
joilla molemmilla ammuntaa il-
moitti harrastavansa lähes puolet 
(47,8%) naisampujista. Reservi-
läiskivääreitä käyttää harrastus-
toiminnassaan vajaa 30 prosent-
tia (28,9%).

Ammuntaharrastuksen aloittami-
nen on Reserviläisliitossa help-
poa ja halpaa. Liitolla on 342 
paikallisyhdistystä eri puolilla 
maata ja monet niistä hyväksy-
vät jäsenikseen myös armeijaa 
käymättömiä henkilöitä. Yhdis-
tyskohtaiset jäsenmaksut pyöri-
vät 30-40 eurossa vuositasolla ja 
ampumatoiminnassa käytetään 
paljon muutaman sadan euron 
hintaisia perusaseita. 

Monella paikallisyhdistyksellä 
on oma rataa ja ampumavuoroja 
useimmiten viikoittain. Monilla 
yhdistyksillä on tarjota aloitte-
leville ampujille laina-aseita. 
Reserviläisliitossa voi myös suo-
rittaa ensimmäisen käsiaseluvan 
ehtona nykyisin olevan, kahden 
vuoden ennakkoharjoittelun.

Viitisen vuota sitten Eduskunta 
kiristi aselakia niin, että ensim-
mäisen luvan käsiaseeseen voi 
saada vain 20 vuotta täyttänyt 
henkilö, joka on suorittanut kah-
den vuoden ennakkoharjoittelun 
jossain ampumaseurassa. Har-
joitteluvelvoitteet voi suorittaa 
myös Reserviläisliiton paikal-
lisyhdistyksissä, joiden ampu-
ma-asekouluttajan kirjoittaman 
todistus liitetään poliisille jä-
tettävään aselupahakemukseen, 
kertoo Reserviläisliiton toimin-
nanjohtaja Olli Nyberg.

Reserviläisliiton jäsenkyselyyn 
vastasi lähes neljä tuhatta liiton 
jäsentä ja sen virhemarginaali on 
1,6 %. Naisia koskevien lukujen 
osalta virhemarginaali on kui-
tenkin merkittävästi korkeampi 
naispuolisten vastaajien vähäisen 
lukumäärän johdosta.
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Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirin ja 
sen Helsingin kou-
lutus- ja tukiyksikön 

sotilaskoulutuksen 
painopistealue on ra-
kennetun alueen tais-
telu (TRA). 
Koulutusta kehitetään johdon-
mukaisesti saatujen kokemusten 
ja palautteiden mukaisesti vas-
taamaan sekä puolustusvoimien 
että TRA –koulutuksen eri osa-
alueista kiinnostuneiden reser-
viläisten tarpeita. TRA – koulu-
tustapahtumat ovat osa laajene-
vaakoulutustarjontaamme.

TRA perusteet – kursseilla kou-
lutamme rakennetun alueen tais-
telua yksittäisen miehen ja parti-
on taitoina. Koulutusaiheina on 
mm turvallinen aseen käsittely, 
liikkuminen rakennetulla alu-
eella partio- ja ryhmäkoossa il-
man uhkaa ja uhan alla, kulman 
haltuunotto ja risteyksen ylittä-
minen, tunkeutumistekniikat ja 
toiminta tunkeutumispisteellä 
sekä sisäänmeno- ja porrastek-
niikat. Koulutus keskittyy kai-
killa tasoilla perustaistelume-
netelmiin. Osa koulutusaiheista 
toteutetaan ryhmäkoossa.

TRA jatkokurssilla koulutam-
me rakennetun alueen taistelua 
ryhmän taitoina. Jatkokurssilla 
koulutuksessa edetään partio-
tekniikoiden soveltamista ryh-
mä- ja joukkuetasoilla periaat-
teella kärki-johto-tuki-reservi. 
Osa koulutusaiheista toteutetaan 
joukkuekoossa.

Olemme järjestäneet alkuvuo-
desta kaksi perusteet ja kaksi 
kahden viikonlopun mittaista 
kouluttajakurssia. Lisääntynyt 
kiinnostunut järjestämiämme 
kursseja kohtaan sai aikaiseksi 
sen, että järjestämme tänä vuon-

na ”yleisön pyynnöstä” soti-
laallisia valmiuksia palvelevina 
MPK:n kursseina vielä kaksi 
TRA perusteet – kurssia ja yh-
den TRA jatkokurssin.

TRA perusteet –kurssit ovat 23.-
25.9. ja 14.- 16.10.2016. TRA 
jatkokurssi on 23.-25.9.2016 
samaan aikaan TRA perusteet –
kurssin kanssa.

Vuonna 2017 tulemme järjes-
tämään useita TRA–kursseja, 
jotka sisältävät edellä mainit-
tujen lisäksi kouluttajakursseja. 

Näiden lisäksi eri toimialojen 
opetustapahtumiin sisällytetään 
aikaisempaa enemmän raken-
netun alueen taistelun osuuksia, 
mutta näistä enemmän loppu-
vuoden tiedotteissa ja aikanaan 
vuoden 2017 koulutuskalente-
rissa.

JUHA SUVISAARI 

Reserviläisliiton jäsenistä noin 4/5 käy ampumassa vähintään satunnaisesti

Ampumaharrastus vahvassa kasvussa

SIMO HÄYHÄ 2016 –   
TARKKA-AMPUJAKILPAILU

TRA-koulutus laajenee

Simo ”Simuna” Häyhä taisteli Kollaalla Marokon Kauhun eli luutnantti 
Aarne Juutilaisen joukoissa. Venäläiset tunsivat vihollisensa lempini-
mellä ”Bieloje Smerts”, eli ”valkoinen kuolema”. Suomalaiset tarkka-
ampujat kisaavat vuosittain nostalgia-aseilla Simo Häyhä -kilpailun 
merkeissä. 

Vanha kunnon ”aketus” on nykyään TRA-koulutusta. KUVA: Puolustus-
voimat

Tarkka-ampujakilta 
ry järjesti Kaartin 
Jääkärirykmentin ja 
Maanpuolustuskou-

lutus-yhdistyksen 
Helsingin koulutus- 
ja tukiyksikön tuke-
mana Reserviläis-
urheiluliiton tarkka-
ammunnan suomen-
mestaruuskilpailun. 

Kilpailussa noudatettiin 
ResUL:n voimassaolevia tark-
ka-ammunnan kilpailusääntöjä. 
Kilpailu järjestettiin Santa-
haminan varuskunta-alueella  
22.-24.4.2016. Pareittain suo-
ritettavassa kisassa mitattiin 
taistelukentän sotilastarkka-
ammunnalta vaatimia käytän-
nön taitoja. 2016 kilpailun tee-
mana oli taistelu rakennetulla 
alueella (TRA) ja erityisesti 
taajaman tarkka-ammunta. 
Tapahtumaan osallistui 32 kil-
pailijaa, 45 toimitsijaa ja 6 puo-
lustusvoimien henkilökuntaan 
kuuluvaa. Kokonaisvahvuus 
oli näin 83.Kilpailun suunnitte-
lu alkoi 1.1.2015, kun Tarkka-
ampujakilta ry:n puheenjohtaja 
Mika Jokela pyysi jo aiemmin 
valittua kilpailun johtoa teke-
mään alustavan tukipyynnön 
kilpailua varten. Kilpailun-
johto suunnitteli tapahtumaa 
koko vuoden 2015 ajan tehden 
mm. useita maastontiedusteluja 
alueella. Suunnittelu tiivistyi 
kohti huhtikuuta 2016, jol-
loin kilpailu lopulta pidettiin.
Kilpailuun osallistuneet piti-
vät tapahtumaa onnistuneena. 
Kaikki rastit mittasivat hyvin 

taajamatarkka-ammunnassa 
vaadittavia taitoja. Myös kil-
pailun fyysinen rasittavuus oli 

riittävä. Kilpailun voittivat 
Ville Vähäpassi ja Arttu 
Salonen, hopeasijalle ylsivät 
Joona Sipi ja Ahti Pelli-
nen, kolmanneksi sijoittuivat 
Marko Paavola ja Janne 

Isohanni.Puolustusministeri 
Jussi Niinistö toimi kilpailun 
suojelijana ja hän vieraili pai-
kan päällä perjantai-iltana.

HEIKKI JOUNELA  
RESERVILÄIS-  
URHEILULIITTO

Reserviläiskivääreillä ampuminen kiinnostaa. Vaikuttaa siltä, että Suomen kielteinen asenne EU-asedirektiiviin reser-
viläisaseiden kohdalla on tuottamassa myönteistä tulosta. 



Heikki Talvela kuoli 30. Kansallise-
na veteraanipäivänä 27. huhtikuu-
ta 91 vuoden iässä. Hän oli synty-
nyt 25.6.1924. 
Järvenpään Reserviupseerikerhon perustamiskoko-
us on pidetty 6.11.1950. Kerho on merkitty yhdis-
tysrekisteriin 16.4.1951. Talvela liittyi kerhoomme 
Keravan Reserviupseerikerhosta 1.1.1951. Heikki 
oli kerhomme viimeinen jäsen 1950-luvulta. Ker-
hon hallituksessa hän toimi vuosina 1968-1974, 
joista kaksi kautta varapuheenjohtajana.  

Talvela kutsuttiin Suomen Sotaveteraaniliiton kun-
niajäseneksi 2010 ja Uudenmaan Sotaveteraanipii-
rin kunniapuheenjohtajaksi 2013 toimittuaan piirin 
puheenjohtajana 20 vuotta vuodesta 1993 alkaen. 
Järvenpään Reserviupseerikerhon veteraanikun-
niajäseneksi Heikki kutsuttiin 5.3.2003 ja Tuusu-
lan Reserviupseerikerhon kunniajäseneksi vuonna 
2007. Tuusulan Sotaveteraanien kunniapuheen-
johtajaksi hänet kutsuttiin 90-vuotispäivänään 
25.6.2014.
      
Talvelan elämänsä varrella kokoama arvokas yli 

600 esineen sotahistoriallinen materiaali sai sijoi-
tuspaikan Taistelukoulun perinnetiloihin kesällä 
2000. Hänet kutsuttiin myös Taistelukoulun Perin-
neyhdistyksen kunniajäseneksi.

Heikki Talvela ylennettiin kapteeniksi reservissä 
vuonna 1975. Talvelalle on myönnetty muun muas-
sa SVR R I, VR 4 ra, Ts mm ja Js mm, Sotvet ar, Jv 
ar, SR ja Järvenpään Reserviupseerikerhon esityk-
sestä RUL ham 1999. 
Järvenpään Reserviupseerikerhon vuonna 1997 
valmistetun pöytästandaarin no 35 Heikki vastaan-
otti 25.6.1994.
Tuusulan Reserviupseerikerhon 1.1.2005 perusta-
ma mitali no 18 luovutettiin Heikille vuonna 2007.  
Talvelan aloitteesta Tuusulan kirkkopuistoon pal-
jastettiin kuvanveistäjä Erkki Erosen suunnittelema 
Pro patria –nimikirja 30.11.1999. Talvelan keväällä 
1999 tekemällä aloitteella perustettiin myös VET-
RES Keski-Uusimaa 8.12.1999, jonka hallituksessa 
hän toimi 19.3.2012 pidettyyn vuosikokoukseen 
asti.  

TEKSTI VEIKKO KARHUMÄKI 
KUVA JUSSI NIINISTÖ 

Kapteeni ( res ) Heikki Talvela istutti itselleen nimik-
kotammen kotiseudulleen. 

Naisten Valmiusliiton 
Lapin alueneuvot-
telukunta järjestää 
yhdessä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdis-

tyksen (MPK) Lapin 
koulutus- ja tukiyk-
sikön kanssa arjen 
turvallisuutta tukevan 
Pikku-Nasta harjoi-
tuksen Rovaniemen 
Heinuvaarassa 26.-
28.8.2016.
Harjoituksessa on mahdollista 
osallistua yhdelle seuraavista 
arjen turvallisuutta lisäävistä 
kursseista:

- Luonnonraaka-aineiden hyö-
dyntäminen

- Kenttämuonitus

- Kouluttajakoulutus

- MSO-etsinnän peruskurssi

- Itsensä johtaminen

- Sotilaskotitoiminnan perus-
kurssi

Harjoituksen organisaatio osal-
listuu kurssille Johto ja tuki.

Ilmoittautuminen on 
jo käynnissä
Ilmoittautuminen on käynnissä 
ja tapahtuu MPK:n tiedonhal-
lintajärjestelmän kautta. Suorat 
linkit ilmoittautumisiin löytyvät 
Lapin alueneuvottelukunnan si-
vulla. Kurssin hinta on 50 euroa 
sisältäen koulutuksen, majoituk-
sen, muonituksen, suojavaate-
tuksen sekä vakuutuksen. Ilmoit-
tautuminen päättyy 5.8.2016. 
Osallistujamäärä eri kursseille 
on rajoitettu, joten varaathan 

paikkasi ajoissa.

Lisätietoja harjoituksesta:

Lapin KOTU-yksikön päällikkö 
Antti Tölli, puh. 040 522 7952, 
antti.tolli@mpk.fi

Naisten Valmiusliitto, Lapin 
alueneuvottelukunta Liisa Elo-
ranta, puh. 0400 167 979, liisa.
eloranta@pp3.inet.fi

Hoikka kutsuu  
syksyllä Kajaaniin
Naisten Valmiusliiton 37. NAS-
TA-harjoitus on pidetty onnistu-
neesti Haminassa Reserviupsee-
rikoululla. Seuraavaksi katseet 
siirtyvät kohti syksyn NASTA-
harjoitusta, jonne ilmoittautumi-

nen alkaa maanantaina 25.4. klo 
8.00.

Hoikka 2016 -harjoitus pide-
tään Kajaanissa 23.-25.9.2016. 
Harjoitus koostuu 10 kurssista, 
joista osallistuja valitsee yhden. 
Kurssit ovat MSO-Etsintä, Suo-
malainen nainen maanpuolus-
tajana, Katuturvallisuus, Vies-
tinnän peruskurssi, Kansalaisen 
kyberturvallisuus, Maastotaidot, 
Vesiturvallisuus, Kenttälääkintä, 
Elämyskurssi erityisryhmille ja 
Kouluttajavalmennus. Harjoi-
tuksen johtaa Riitta Törn-Säk-
kinen.

Ilmoittautuminen tapahtuu 
kuseittain. Linkit kurssien il-
moittautumiseen löytyvät har-

joituksen verkkosivulta nais-
tenvalmiusliitto.fi/hoikka.php. 

Ilmoittautumisessa vaaditaan 
rekisteröityminen MPK:n järjes-
telmään, mikä kannattaa tehdä 
jo etukäteen ennen ilmoittautu-
mista.

Suomen Reserviup-
seeriliitto täyttää 85 
vuotta.  Liiton puheen-
johtajan Mikko Halki-
lahden mukaan reser-
viupseerikoulutuksen 
arvostus on kestänyt 
hyvin, vaikka maailma 
on 85 vuodessa muut-
tunut paljon.
– Se on äärimmäisen arvostettu 
koulutus. Miespuolisesta ikäluo-
kasta noin seitsemän prosenttia 
saa reserviupseerikoulutuksen. 
Se on intissä yhä haluttu ja kil-
pailtu koulutus, joka ei ole ko-
kenut inflaatiota.  Kun katsoo 
meidän yritysmaailmaa ja poliit-
tisia päättäjiä, usein siellä näkyy 
reserviupseeritaustaisia korkeilla 
paikoilla, Halkilahti toteaa.

Liittotasolla RUL:lla on kaksi 
juhlaa tänä vuonna, joista toinen 
on tänään Katajanokan kasinolla 
järjestettävä juhlaillallinen johto-
henkilöille ja yhteyshenkilöille.

Katajanokan kasinolla on muu-
tenkin merkittävä rooli RUL:n 
historiassa. Suomen Reserviup-
seeriliiton perustava kokous pi-

dettiin Katajanokan Kasinolla 
17.5.1931. Paikalla oli reser-
viupseereita kahdeksalta paik-
kakunnalta, mutta liiton perusta-

misasiakirjan allekirjoittivat vain 
Helsingin, Turun ja Riihimäen 
kerhojen edustajat. Ensimmäisen 
toimintavuoden lopussa liittoon 

kuului kuusi upseerikerhoa, jois-
sa oli jäseniä alle viisisataa.

Aivan alkutaipaleet ulottuvat 

vieläkin kauemmaksi. Itsenäi-
sen Suomen ensimmäiset re-
serviupseerikurssit järjestettiin 
jo 1918 Vimpelissä ja Vöyrillä. 
Reserviupseerikoulutus vakiin-
tui koulutuksen siirryttyä Hami-
naan vuonna 1920. Varsinainen 
järjestäytynyt reserviupseeritoi-
minta alkoi Suomessa 3.12.1925 
jolloin Helsingissä perustettiin 
valtakunnallinen Reserviupsee-
rikerho.

Pääjuhla Haminassa

Reserviupseeriliiton pääjuhla 
pidetään perjantaina 5. elokuuta 
Haminassa. Samana viikonlop-
puna ympyräkaupungissa järjes-
tetään myös perinteinen Hamina 
Tattoo –sotilasmusiikkitapahtu-
ma.

– Toivon, että mahdollisimman 
moni liiton jäsen pääsee paikal-
le puolisonsa kanssa, Halkilahti 
kannustaa.

Lisäksi RUL pyrkii järjestämään 
mahdollisimman paljon toimin-
tapäiviä ympäri maata, joissa 
liiton tekemistä tehdään tutuksi.

– Kutsutaan sisar- ja veljesjär-
jestöjä ja yhteistyökumppaneita 
paikalle. Koitetaan tulla pois 
metsästä turuille ja toreille.

Liiton mainetta puheenjohtaja 
Halkilahti pitää yleisellä tasol-
la hyvänä. Kehitettävääkin toki 
löytyy.

– Melkein kolmasosa reserviup-
seereista on myös meidän jä-
seniä. Yleisesti meillä on hyvä 
maine ja meidän kanssa tehdään 
mielellään yhteistyötä. Tämä nä-
kyy varsinkin Puolustusvoimien 
suuntaan, meitä halutaan kuulla 
siellä päässä. Tietysti me taiste-
lemme näkyvyydestä kaikkien 
eri harrastusten ja toimintojen 
kanssa. Siinä meillä on vielä 
petrattavaa tulevaisuudessa, että 
näymme nykyistä voimakkaam-
min suomalaisessa yhteiskun-
nassa.

TUOMAS KAARKOSKI 

Kapteeni Heikki Talvela in memoriam

Naisten Valmiusliitto kutsuu Rovaniemelle

Pikku-NASTA Heinu järjestetään elokuussa

RUL täyttää 85 vuotta

”Reserviupseerikoulutus yhä haluttu ja arvostettu”
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Helsingin Kivikkoon 
on suunnitteilla yli 
25.000 kerrosneliö-
metrin suuruinen 
sisäampumaurhei-
lukeskus, jonka 
ratakapasiteetti mah-
dollistaa 130 saman-
aikaista ampujaa si-
sätiloissa. Helsingin 
kaupunkisuunnittelu-
lautakunta on hyväk-
synyt kokouksessaan 
marraskuussa 2015 
Kivikon asemakaavan 
muutosesityksen si-
sältäen rakennuspai-
kan sisäampumaur-
heilukeskukselle. 
Opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen hyväk-
syi joulukuussa 2015 Kivikon 

sisäampumaurheilukeskuksen 
valtakunnallisesti merkittävänä 
hankkeena Liikuntapaikkojen 
perustamishankkeiden rahoi-
tussuunnitelman vuosille 2016 
- 2019.

Kaikki sai alkunsa kahdeksan 
vuotta sitten pohditusta kysy-
myksestä, miksi ammuntaa har-
rastetaan ulkoampumaradoilla 
mahdollisimman kaukana kai-
kesta, kun kesä-, talvi- ja jopa 
moottoriurheilulajeja voidaan 
harrastaa sisätiloissa keskellä 
kaupunkia.

Vastauksena kysymykseen suun-
nittelimme uuden, maailmanlaa-
juisesti hyödynnettävän konsep-
tin ammunnan harrastamiselle 
turvallisesti, ympärivuotisesti ja 
lähes ympäristövaikutuksetto-
masti sisätiloissa harrastukseen 
liittyvine oheispalveluineen.

Koska kyseessä oli erityisesti 
ammunnan harjoittelua ja kil-
pailua varten suunniteltu uudis-
rakennus, suunnittelussa voitiin 
ottaa huomioon paras käyttö-
kelpoisin tekniikka (BAT) ja 
ympäristön kannalta parhaat 
käytännöt (BEP). Tilojen käy-
tön suunnittelussa korostettiin 
erityisesti käyttäjäturvallisuutta, 
monipuolisuutta ja ympäristöys-
tävällisyyttä.

Käyttäjäturvallisuus tarkoit-
taa asiakkaan henkilökohtaista 
fyysistä turvallisuutta ampuma-
ratatiloissa niin ilmanvaihdon 
kuin itse ampumatoimintojenkin 
osalta. Monipuolisuus tarkoittaa 
ampumaratatilojen soveltuvuut-
ta noin 50:lle eri ammuntalajilla 
maalitaululaitteita vaihtamalla 
ja samojen tilojen soveltumista 
myös esimerkiksi näyttelytiloik-
si.

Sisäampumaurheilukeskuksessa 
on myös toimisto-, koulutus- ja 
neuvottelutiloja, ravintola, ase- 
ja tarvikemyymälä, kuntosali 
ja sauna, asesepän työtilat sekä 
asehotelli.

Ympäristöystävällisyys korostuu 
siinä, ettei ammunnasta aiheudu 
”perinteisiä” ongelmia ympäris-
tölle, kuten laukausmelua.

Laukausmelu jää rakennuksen 
sisälle ja kaikki ammunnasta 
syntyvät jätteet, kuten pakkaus-
materiaalit, hylsyt, välitulpat, 
haulit sekä luoti- ja savikiekko-
murska kerätään, lajitellaan ja 
kierrätetään. Itse rakennus on 

suunniteltu matalaenergiseksi, 
joka mahdollisesti tuottaisi osan 
käyttämästään energiasta itse. 

Vuonna 2012 julkaistun tutki-
muksen perusteella noin 47.000 
pääkaupunkiseudulla asuvalla 
aseluvan haltijalla olisi alle 40 
minuutin matka-aika Kivikossa 
sijaitsevaan sisäampumaurheilu-
keskukseen (www.saunalahti.fi/
villemai).

Vuonna 2011 hankkeen ideoija 
ja vetäjä Juha-Pekka Ripatti 
sekä rakennusarkkitehti Jukka 
Asikainen ja asianajaja Antti 
Hannula perustivat projektiyh-
tiö Ampumaurheilukeskus Napa-
kymppi Oy:n, jonka tarkoitukse-
na on valmistella kaikki sellaiset 
toimenpiteet, joiden seurauksena 
pääkaupunkiseudulle rakennet-
taisiin sisäampumaurheilukes-
kus.

Käyttäjien toiveita 
otettu huomioon

Sisäampumaurheilukeskuksella 
on useita käyttäjäryhmiä; am-
munnan satunnaiset ja aktiiviset 
harrastajat, kilpa-ampujat, met-
sästäjät, reserviläiset, viranomai-
set sekä tapahtumajärjestäjät.

Näitä kaikkia tahoja on konsul-
toitu kahdeksan vuotta kestä-
neen valmisteluvaiheen aikana. 
Tärkeimmät toiminnallisuuteen 
liittyvät yksityiskohdat ovat 
koskeneet elektronisten maali-
taululaitteiden määrää, riittävää 
ratakapasiteettiä kilpailujen jär-
jestämiseksi, aukioloaikoja ja 
hintatasoa.

Kahta esitettyä toivetta emme 
voi toteuttaa sisätiloissa; 75 
m/100 m liikkuva hirvi –rata ja 
ampumahiihtosuoritus sukset ja-
lassa. 100 m kiväärirata-alueelle 
on kyllä tulossa paljon toivottu 
live fire –riistamaalisimulaattori, 
jossa voidaan ampua omalla ki-
väärillä ja patruunoilla erilaisia 
riistaeläinvideoita.

Sisäampumaurheilukeskus toi-
vottaa tervetulleiksi myös sel-
laiset henkilöt, joilla ei ole ai-
kaisempaa kokemusta aseiden 
käsittelystä ja ampumisesta. 
Tällaisille henkilöille tarjotaan 
mahdollisuus tutustua ampuma-
harrastukseen ohjatusti ja turval-
lisesti.

Sisäampumaurheilukeskuksen 
toiminnan yhtenä tavoitteena on-

kin lisätä ampumaharrastuksen 
yleistä hyväksyttävyyttä valtavä-
estön piirissä.

Kivikon valtakunnallinen sisä-
ampumaurheilukeskus ei pal-
velisi pelkästään pääkaupunki-
seudun metropolialueen (Espoo, 
Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Nurmi-
järvi, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja 
Vihti) 62.635 ampuma-aseiden 
hallussapitoluvan haltijaa vaan 
myös koko Suomea. Toteutues-
saan Kivikon sisäampumaurhei-
lukeskuksesta voisi tulla myös 
merkittävä ulkomaisten ampuji-
en matkailukohde Helsingissä. 
Tästä on hyvänä esimerkkinä 
Müller Schiess Zentrum Ulm 
Saksassa, jossa käy vierailijoita 
ympäri Eurooppaa, myös Suo-
mesta.

Hankkeen toteutus-
aikataulu
Kivikon asemakaavan muutos 
edellyttää vielä käsittelyt Hel-
singin kaupunginhallituksessa 
ja valtuustossa. Toivottavasti 
kaavamuutoksen käsittely sujuu 
yhtä joustavasti molemmissa 
portaissa kuin kaupunkisuunnit-
telulautakunnassakin.

Aikataulullisesti kaavamuutos 
voisi olla lainvoimainen loppu-
kesällä 2016.

Tämän vuoden aikana varmis-
tunee hankkeen yhteistyökump-
panit ja rahoitus, jotta rakenta-
minen voitaisiin aloittaa vuonna 
2017. Tällöin sisäampumaurhei-
lukeskus voisi aloittaa toimin-
tansa vuonna 2018.

JUHA-PEKKA RIPATTI

Taulukko 2. Erityyppisten ampu-
ma-aseiden hallussapitolupien 
lukumäärät 20.4.2015 kunnittain 
pääkaupunkiseudun metropoli-
alueella (lähde: Poliisihallituksen 
Asehallinto). Vuonna 2012 pää-
kaupunkiseudun metropolialu-
eella asui 62.635 ampuma-aseen 
hallussapitoluvan haltijaa (lähde: 
VTM Ville Maijanen, kandidaatti-
tutkielma ”Aseiden määrä, laatu 
ja sijainti – Perusteita ampuma-
ratatarpeen arvioinnille).

Valtakunnallinen sisäampumaurheilukeskus 
nousemassa Helsingin Kivikkoon

Kansainvälisetkin tarpeet täyttävä sisäampumaurheilukes-
kus vähentäisi merkittävällä tavalla ampumaurheilusta koitu-
via meluhaittoja. 
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Tunnustusta maamme 
itsenäisyyden puolustajille

Vuoden malliyhdis-
tyskilpailuun tuli seit-
semän hakemusta. 
Oripää sai kunnia-
maininnan.
Vihannin Reserviläiset ry on 
voittanut Reserviläisliiton Vuo-
den malliyhdistyskilpailun. Yh-
distys palkittiin liiton vuosiko-
kouksen yhteydessä lauantaina 
16.4. Seinäjoella. Kilpailuun 
osallistuivat myös Iisalmen, Jo-

ensuun, Oripään, Sipoon, Val-
keakosken ja Ylihärmän yhdis-
tykset.  

Vihannin Reserviläiset ry:n voit-
to perustui mm. erittäin vahvaan 
jäsenkasvuun sekä monipuoli-
seen toimintaan. Pohjois-Poh-
janmaalla toimivan yhdistyksen 
tärkein toimintamuoto on am-
munta. Yhdistys on myös toteut-
tanut kiitettävällä tavalla liiton 
yhteistapahtumia.

Vihanti on vahvasti mukana 
vapaaehtoisessa pelastuspalve-
lussa. Viitisenkymmentä yhdis-
tyksen jäsentä toimii VAPEPA:n 
etsintäryhmissä. Lisäksi yhdis-
tyksessä toimii mm. kaksi jäse-
nistä koottua reserviläiskuoroa.

Reserviläisliitto on nimennyt 
vuosittain malliyhdistyksen 
vuodesta 1980 alkaen. Vihannin 
Reserviläiset ry:stä tuli nyt 35. 
Vuoden malliyhdistys.  Yhdis-
tyksen toimintaan voi tutustua 

osoitteessa www.reservilaisliit-
to.fi/vihanninreservilaiset.

Oripään Reservinaliupseerit ry 
sai kilpailussa kunniamaininnan 
monipuolisen toimintansa joh-
dosta. Varsinais-Suomessa toi-
mivan yhdistyksen toiminta on 
erittäin monipuolista. Oripään 
laajin toimintamuoto on reservi-
läisille suunnattu maastotoimin-
ta mutta yhdistys tarjoaa moni-
puolista toimintaa myös naisille 
ja nuorille.

Sotamuseon Liisan-
kadun näyttely suljet-
tiin tilojen heikenty-
neen kunnon vuoksi 
1.5.2016 alkaen. 
Sotamuseon Suomenlinnan 
kohteet Vesikko ja Maneesi 
avautuivat normaalisti 9.5.2016. 
Korvaavaa tilaa Sotamuseon 
Liisankadun näyttelylle selvite-
tään parhaillaan. Suomenlinnan 
Maneesin näyttely Autonomi-
asta Atalantaan tarjoaa tietoa 
Suomen sotahistorian merkit-
tävimmistä vaiheista pähkinän-
kuoressa. Sukellusvene Vesikko 
puolestaan on aito ja harvinainen 
museokohde toisen maailman-
sodan ajoilta. Suomenlinnan 
kohteet ovat avoinna 9.5.–2.10. 

päivittäin klo 11–18. Vesikko on 
entisöity suomalainen sukellus-
vene 1930–1940-luvuilta. Vesi-

kossa kävijä voi konkreettisesti 
tutustua sukellusvenemiesten 
ahtaaseen työympäristöön die-

sel- ja sähkömoottorien sekä 
torpedojen keskellä. Kokemusta 
tehostaa Vesikkoon rakennet-
tu äänimaailma: kävijä kuulee 
moottoreiden käyntiäänet ja 
miehistön komennot sekä torpe-
dohyökkäyksen äänet. Autono-
miasta Atalantaan -näyttelyssä 
voi lähes yhdellä silmäyksellä 
nähdä suomalaista sotahistori-
aa pronssitykeistä meritorjun-
taohjukseen.Sotamuseolla on 
myös yhteistyömuseoita, joissa 
on nähtävillä Sotamuseon ko-
koelmiin kuuluvaa esineistöä. 
Suurin osa yhteistyö- ja muista 
sotahistoriaa esittelevistä muse-
oista on säännöllisesti avoinna 
yleisölle. Yhteistyömuseoiden 
tiedot: http://puolustusvoimat.
fi/web/sotamuseo/yhteistyomu-

seot

Sotamuseon Liisankadun näyttely suljettiin – 
Suomenlinnan kohteet avautuivat toukokuussa

MIL-Espa soi ja marssii
taas Helsingissä
Suomen vanhin yleisötapahtu-
ma, jossa vartioparaatikulkue 
lähtee kello 12:30 Helsingin 
Senaatintorilta marssien Kaup-
patorin kautta päävartioon, sekä 
sieltä takaisin Esplanadia pitkin 
Kasarmitorille. Vartioparaatin 
jälkeen Espan lavalla järjeste-
tään viihteellinen MIL-Espa-
konsertti kello 14.Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy. Perjantaisin klo 

12-15 (Vartioparaatikulkue klo 
12.30-14, konsertti klo 14-15).
Esiintyvät orkesterit:
Pe 20.5.Kaartin soittokunta
Pe 27.5.Rakuunasoittokunta
Pe 3.6. Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta
Pe 10.6. Lapin sotilassoittokunta
Pe 17.6. Laivaston soittokunta
Pe 8.7. Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta
Pe 22.7.I lmavoimien Big Band 
(vain MIL-Espa-konsertti)
Pe 29.7. Kaartin soittokunta (ei 
MIL-Espa-konserttia)
Pe 5.8. Kaartin soittokunta (ei 
MIL-Espa-konserttia)
Pe 19.8.Rakuunasoittokunta

PÄIVIN LIIKENNE OY
Nummi-Pusula
050 327 2731

16-19 - ja 22-paikkaiset pikkubussit
TAKSI PÄIVI LEHTOLA

1+8 INVA
paari- ja pyörätuolivarustein

www.taksilehtola.fi
www.paivinliikenne.fi

Kansallista veteraanipäivää on 
vietetty 27. huhtikuuta aina vuo-
desta 1987. Tänä vuonna sota-
veteraaniemme kunniaksi järjes-
tettyä juhlapäivää vietettiin siten 
30:ttä kertaa. Päivämäärä tulee 
Lapin sodan viimeisten taiste-
lujen päättymisestä, joista 27.4 
tuli kuluneeksi tasan 71 vuotta. 

Veteraanipäivän pääjuhla jär-
jestettiin tänä vuonna Oulussa. 

Päivää juhlistettiin myös lu-
kuisilla muilla paikkakunnilla. 
Yhteensä 3616 kpl Suomen Val-
koisen Ruusun 1 luokan mitalia 
myönnettiin veteraaneille, joilla 
on rintamasotilastunnus tai rin-
tamapalvelustunnus.

TEKSTI JA KUVA:   
MARKUS LASSSHEIKKI

Kirkkonummella juhlapuhujana oli Upinniemen varuskunnan uusi päällikkö, 
kommodori Vesa Tuominen. Tuominen myös luovutti paikalle päässeelle 
viidelle veteraanille annetut kunniamerkit. Veteraani Vilho Åstrand kiittää 
saamastaan mitalista. 

Vihannin Reserviläisistä vuoden malliyhdistys

Sotamuseon näyttely Liisankadulla  on toistaiseksi suljettu. 
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Järjestöillä nähdään yhä useammin olevan kas-
vava rooli viranomaisten tukena kokonaistur-
vallisuudessa. Järjestöjen roolia varautumises-

sa ja turvallisuuden toteuttamisessa on hiljattain 
korostanut Puolustusministeriön yhteydessä toimi-
vaTurvallisuuskomitea. 

Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuden 
yhteistyöfoorumi, jossa myös järjestöillä on asian-
tuntijapaikka. Komitean tärkeä tehtävä on sovittaa 
yhteen eri hallinnonalojen strategista varautumista. 
Valtioneuvoston kuusi vuotta sitten hyväksymän 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) päi-
vittäminen kuuluu Turvallisuuskomitean vuoden 
2016 ohjelmaan. 

Mielenkiintoa herättää muun muassa, miten uhka-
kuvien painotusten nähdään muuttuneen kuluvan 
vuosikymmenen aikana ja toisaalta myös se, miten 
Turvallisuuskomitea määrittelee viranomaisten ja 
järjestöjen varautumiseen liittyvän yhteistyön tii-
vistämisen. Eli hieman pelkistäen: mihin varaudu-
taan ja miten järjestöt voivat tulla eri viranomaisten 
avuksi tuossa tärkeässä työssä. 

Järjestöjen rooli    
häiriötilanteissa?
Turvallisuuskomiteaa on jo nyt kiitettävä siitä, että 
Reserviupseeriliitto yhdessä yli 30 muun järjes-
töjen kanssa kutsuttiin helmikuussa varautumis-
työpajaan, jossa pureuduttiin järjestöjen osuuteen 
yhteiskunnan häiriötilanteisiin vastaamisessa. Jär-
jestöjen vahvuuksina tunnistettiin muun muassa 
laajat verkostot ja kyky käynnistää toiminta nope-
asti ilman ohjausta. Haasteitakin toki on. Niitä ovat 
muun muassa järjestötoiminnan valtakunnan tason 
ja aluetason koordinaation riittämättömyys. 

Kehittämistä on myös varautumisjärjestelyjen ku-
vaamisessa alue- ja kuntatasolla. Haasteena näh-
dään lisäksi viranomaisten vaihteleva valmius hyö-

dyntää vapaaehtoisia ja että kynnys yhteistyöhön 
on edelleen liian korkea. Muissa yhteyksissä on 
noussut esille tarve turvallisuustoimijoiden yhtei-
selle henkilövaraamisrekisterille. 

Vapaaehtoisuuden    
hyödyntäminen parantunut 
Puolustusvoimissa vapaaehtoisuuden hyödyntämi-

nen on lisääntynyt esimerkillisesti viime vuosi-
kymmeninä. Vapaaehtoista maanpuolustusta kos-
keva säädöspohja ja eri toimijoiden määrätietoinen 
yhteinen kehitystyö ovat luoneet vahvan perustan 
vapaaehtoisten osaamisen hyödyntämiselle. Otta-
en huomioon turvallisuusympäristömme tapahtu-
neet muutokset sekä pyrkimykset vähentää turhaa 
byrokratiaa olisi kuitenkin paikallaan arvioida, 
ovatko kohta kymmenen vuotta vanha laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta sekä alemmanas-
teiset normit edelleen ajan tasalla. Ja ennen kaik-
kea; tukevatko ne mahdollisimman hyvin nykyisiä 
ja tulevia tarpeita. 

Suomessa vapaaehtoistoiminnalla on pitkät perin-
teet. Vapaaehtoiset ovat aikojen saatossa monta  
kertaa ratkaisevasti vaikuttaneet kansakuntamme 
tapahtumien  kulkuun ja yhteiskuntamme kehit-
tymiseen. Kansalaisten halukkuus antaa osaami-
sensa ja aikansa tärkeiksi katsomiensa päämäärien 
hyväksi on voimavara, joka edistää monella tapaa 
arjen sujuvuutta ja myös erilaisista häiriötilanteista 
selviytymistä. 

RUL: katse tulevaan!
Reserviupseeriliiton perustamisesta tulee 17.5. ku-
luneeksi 85 vuotta. Vaikka menneiden vuosien ja 
saavutusten juhlistamiseen on aihetta, katse on jo 
tulevassa. Syksyn liittokokousta varten on valmis-
teilla järjestön seuraava kolmivuotissuunnitelma. 
Siinä toiminta-ajatukseen on lisätty maininta, että 
liitto edistää toiminnallaan yhteiskunnan koko-
naisturvallisuutta. Ajatus laajemmasta toimin-

takentästä ei ole uusi, mutta tarjoaa lähivuosina 
paljon tekemistä niin Reserviupseeriliitolle kuin 
sen jäsenille. Jäsenten kiinnostusten, osaamisten ja 
ajankäytön mukaan. 

MARKUS LASSHEIKKI

Edellisissä numerois-
sa on useasti esitelty 
hyviä matkakohteita. 
Aina ei tarvitse läh-
teä merta edemmäs 
kalaan. Jos kulkee 
VT3:sta Tampereel-

ta Vaasan suuntaan, 
kannattaa ehdotto-
masti poiketa Hä-
meenkyrön Mannan-
mäessä. 
Menemättä sotahistorian yksi-
tyiskohtiin, muistamme Tampe-

reen ratkaisutaisteluja edeltäneen 
saartorenkaan muodostumisen. 
Idässä Vilppulan, Oriveden, 
Kangasalan suunnalla ja siitä 
myöhemmin etelässä Lempäälän 
suunnassa katkottiin silloisessa 
sodankäynnissä tärkeät rautatie-
yhteydet. Tampereelta länteen 
kulkee Porin- rautatie.  Mannan-
mäestä muutamia kilometrejä 
etelään sijoittuva Kyröskoski 
oli vahvaa punaisten tukialuetta. 
Taistelua käytiin Ikaalisten suun-
nasta, molemmin puolin Ky-
rösjärveä. Mannanmäen voitto 
avasi tien Siuroon ja mahdollisti 
saartorenkaan sulkemisen län-
nessä. Siinä noin lyhykäisesti ja 
karkeasti Mannanmäen taistelun 

merkitys. 

Tornista, joka on siis muisto-
merkki (valmistui v.1937), näkö-
torni ja kesäkahvila, löytyy seik-
kaperäisempi kuvaus taistelujen 
kulusta. Paikalla voi perehtyä 
kuvauksiin ja käydä itse katso-

massa ylhäältä taistelupaikat. 
Alemmaltakin tasanteelta nä-
kee hyvin. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että maasto oli tuohon 
aikaan huomattavasti avoimem-
paa, käytännössä laajoja peltoau-
keita. Nähtävillä on myös muuta 
tornin historiaan liittyvää

Nykyisten tiejärjestelyiden 
vuoksi paikalle pääsy muuttui 
hiukan. Etelästä kannattaa ajaa 
Hämeenkyrön kirkolta n. 5 km, 
kääntyä vasemmalle Vesajärven-
tietä n. 1,5 km, oikealle Mannan-
mäentietä 0,8 km ja vasempaan 
Tornitielle. Pohjoisen suunnasta 
lähestyttäessä n. 1 km ennen 
Mannanmäkeä on hyvät opasteet 
Kostulantielle. Torni on avoinna 

kesäaikana klo 12:00–15:30, pe 
klo 17–20 ja la-su 12:00–15:30. 
Tiedustelut 040-7641252 tai 
0400-732156. 

TEKSTI JA KUVAT:  
HARRI MAJAMÄKI

Mannanmäki - Vapaussodan muistomerkki

Vapaaehtoiset ovat voimavara

Majuri (res) Markus Lassheikki on Suomen 
Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varapu-
heenjohtaja

Taistelupaikat kannattaa erik-
seen käydä katsomassa tasan-
teelta.

Mannanmäen muistomerkki 14-
24.3 1918 taisteluista.

Mannanmäki oli luontainen paikka puolustaa joten valkoinen armei-
ja koki raskaita tappioita hyökätessään lumessa pohjoisen suun-
nasta. Maasto on nykyisin huomattavasti peitteisempää

Puolustusvoimissa vapaaehtoisuuden hyödyntäminen 
on lisääntynyt esimerkillisesti viime vuosikymmeninä. 
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Järvenpään Reserviupseerikerho ry 15.5.2016

Kerhon maksaneet jäsenet kerho perustettu 1951

Yliluutnantti Eero Pitkänen kutsuttu veteraanikunniajäseneksi kerhon syyskokouksessa 16.11.2005.

15.5.2016 332 Kerhossa  jäseniä
Piirissä maks. jäseniä 2047 31.12.2015 306 RUL 26 285 maks.jäsentä
Piirissä maks. jäseniä 2057 31.12.2014 303 -10, RUL 26 380 maks. jäsentä
Piirissä maks. jäseniä 2101 31.12.2013 313 RUL 26 874 maks. jäsentä

31.12.2012 312
31.12.2011 303
31.12.2010 300
31.12.2009 297 -2
31.12.2008 299 liiton kahdenneksitoista suurin kerho
31.12.2007 282
31.12.2006 268 +25, piirin paras %-kasvu
31.12.2005 243
31.12.2004 230
31.12.2003 227
31.12.2002 216
31.12.2001 214 piirin suurimmaksi kerhoksi

Piirissä maks. jäseniä 1813 31.12.2000 204
31.12.1999 201
31.12.1998 196
31.12.1997 196
31.12.1996 188
31.12.1995 183
31.12.1994 183 -2
31.12.1993 185
31.12.1992 181 -4
31.12.1991 185
31.12.1990 176
31.12.1989 168
31.12.1988 163 +16, piirin paras %-kasvu
31.12.1987 147
31.12.1986 144
31.12.1985 135
31.12.1984 133
31.12.1983 127

Piirissä maks. jäseniä 1777 31.12.1982 123 piirin viidenneksi suurin kerho
31.12.1981 123
31.12.1980 121 +30, ennätyskasvu
31.12.1979 91
31.12.1978 83 -5
30.11.1977 88
24.11.1976 88
25.11.1975 83

Piirissä maks. jäseniä 1559 31.12.1974 79 piirin yhdeksänneksi suurin kerho
27.10.1973 66

RUL:ssa maks. jäseniä 31.12.1972 25 766 RUL: ATK KÄYTTÖÖN 1972
Piirissä maks. jäseniä 1643 31.12.1972 64 Järvenpäässä 17 481 asukasta

Reserviupseeriliittoon 
kuului viime vuoden 
päättyessä 315 re-
serviupseerikerhoa, 
joissa oli 26.285 mak-
sanutta jäsentä. 

Suurimmat kolme kerhoa toi-
mivat Turussa (853 maksanutta 
jäsentä), Tampereella (839) ja 
Oulussa (599) sekä vastaavasti 
pienimmät Tuupovaarassa (3), 
Uuraisissa (2) ja Rautavaarassa 
(1). Järvenpään kerho (306) on 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin 
18 yhdistyksestä suurin ja RUL:n 
13. suurin.

Taakse jäänyt toimintavuosi oli 
menestyksellinen. Kerho kyke-
ni pieneen kasvuun (+3) ja ylsi 
liiton toimintakilpailussa palkin-
tosijalle suurten kerhojen (>150 
jäsentä) sarjassa. 

Piiri palkitsi kerhon Ollin miek-
ka -kiertopalkinnolla piirin par-
haana yleistoimintakerhona jo 
kymmenennen kerran. Piiri on 
saanut Ollin miekan Tuusulan 
Reserviupseerikerholta kierto-
palkinnoksi vuonna 1983. 

Kerho ylsi myös kymmenennen 
kerran piirin Tiedottajayhdistys 
-kiertopalkintoon.  

Kerhon vahvuuksia on jäsenhan-
kinta, omatoiminen varainhan-
kinta erityisesti vuodesta 2005 
lähtien ja sidosryhmäyhteistyö 
toimialueella, reserviupseeripii-
rin parissa voimallisesti vuodesta 
1988 lähtien. Veteraanitukitoi-
mintaan, erityisesti varainhan-
kintaan, kerhon jäsenet ovat osal-
listuneet vuosittain kiitettävästi 
jo vuodesta 1988 lähtien. 

Alkuvuoden koho-
kohtia
Tammikuussa osallistuminen 
RUL:n suurten kerhojen (20) 
ideapäivään. Helmikuussa osal-
listuminen piirihallituksen ko-
koukseen. Maaliskuussa osallis-
tuminen piirin strategiapäivään 
ja piirin kevätkokoukseen, osal-
listuminen VETRES Keski-Uu-
simaan Talvisodan päättymisen 
kirkkotilaisuuden järjestämiseen 
sekä veteraanilipaskeräyksen 

suorittaminen. Huhtikuussa osal-
listuminen Järvenpään kaupun-
gin 30. Kansallisen veteraanipäi-
vän järjestämiseen. Toukokuussa 
Järvenpää-päivässä reserviläis-
toiminnan esittely, KAARTJR:n 
varusmiesten ovelta-ovelle suo-
rittaman veteraanikeräyksen joh-
taminen ja ampumaleirin toteut-
taminen Asikkalassa.

Edellisten lisäksi kerhon jäsenet 
ovat osallistuneet aktiivisesti 
MPK:n Etelä-Suomen ja Kanta-
Hämeen maanpuolustuspiirin 
toimintaan alkuvuoden aikana.         

Kerhon kasvu,  
ainainen haaste
Kerhoon kuuluu tällä hetkellä 
332 jäsentä. Kevätkaudella ker-

hoa ovat kasvattaneet kerhon 
historiassa ennätyksellisesti 11 
vänrikkiä RUK:n kurssilta 246. 
Kerholla on erinomaiset edelly-
tykset kasvuun vielä ennen Suo-
men 100-vuotisjuhlavuotta. 

Vuoden 1991 päättyessä liitossa 
oli ennätykselliset 29.447, pii-
rissämme 1.933 ja Järvenpään 
kerhossa 185 maksanutta jäsentä.

Vuotuinen reserviupseerituotan-
to on pudonnut alle puoleen 25 
vuoden takaisista määristä, mutta 
niin on vähentynyt sa-joukkojen 
vahvuuskin. Silti, jos joka kym-
menes liittomme jäsen saisi 
ystäväpiiristään yhden uuden 

jäsenen, kasvaisi maksaneiden 
jäsenten määrä liitossa yli 2500 
jäsenellä, piirissämme noin kah-
della sadalla ja kerhossammekin 
kolmellakymmenellä jäsenellä!

Waldemar Bühler 
1988
Bühler, k. 1991, oli RUL:n pu-
heenjohtaja vuosina 1981-1989. 
Tervehdyksessään liiton vuoden 
1988 toimintakertomuksessa 
hän kirjoitti otsikolla ”Uskottava 
järjestökuva on RUL:n tavara-
merkki” muun muassa seuraa-
vaa: ”Nyt on tullut aika kiinnittää 
huomiota myös RUL:n profiiliin. 
Se tarkoittaa tulevaisuudesta 
huolehtimista. Se on jatkuvaa 
pyrkimystä kehittää järjestöku-
vaa ajan ja jäsenistön tarpeista 
käsin. Etsimme vastauksia ky-
symykseen miltä RUL:n tulisi 
näyttää? Profiili luodaan teoilla, 
viesteillä ja imagolla. Profiili 

on järjestön sisäisen kehityksen 
prosessi ja sen muotoutumiseen 
tulee jokaisen reserviupseerin 
vaikuttaa.” 

Tervehdyksen loppukappale: ” 
Ajatellen Suomen Reserviupsee-
riliiton tulevaisuutta korostan, 
että juuri nyt tarvitaan sellaisia 
johtajia, joilla on kyky nähdä riit-
tävän pitkälle. Tarvitaan sellaisia 
vaikuttajia, jotka ovat tavoitetie-
toisia ja joilla on kyky kuunnella 
myös jäsenkuntaa.”

Nuo Bühlerin hienot ajatukset 
ovat ajankohtaisia myös tänään 
ja osuvia varmasti vielä tulevai-
suudessakin.

TEKSTI JA KUVAT:  
VEIKKO KARHUMÄKI  

Järvenpään Reserviupseerikerho toimii  

MERKKIPÄIVIÄ
ELOKUU
80 vuotta
16.8. Krakau Esko, Mäntsälä
19.8. Puurunen Matti, Kerava
75 vuotta
1.8. Eklund Matti, Kerava
9.8. Kumpulainen Veikko, Hämeen-
linna
16.8. Lotti Lea, Nurmijärvi
22.8. Stén Risto, Tuusula
25.8. Karlsson Bengt, Porvoo
70 vuotta
4.8. Måsa Carl-Gustav. Tammisaari
5.8. Pajunen Ossi, Vihti
8.8. Tuokko Esko, Järvenpää
10.8. Välimaa Markku, Nurmijärvi
14.8. Saarinen Rauno, Tuusula
17.8. Ollila Antero, Porvoo
19.8. Ylirisku Veli-Erkki, Kerava
22.8. Seppälä Pasi, Hämeenlinna
25.8. Alanen Mikko, Kerava
26.8. Rytkönen Pertti, Loviisa

30.8. Felin Risto, Loviisa

60 vuotta
18.8. Illman Kaj, Hanko
18.8. Vahla Matti, Tuusula
20.8. Virkki Timo, Nurmijärvi
50 vuotta
7.8. Suutarinen Marko, Espoo
8.8. Airaksinen Jori, Nurmijärvi
14.8. Eerola Miika, Porvoo
22.8. Hyttinen Tero, Vantaa
24.8. Koivumäki Jari, Lohja
29.8. Timonen Ari, Lohja

SYYSKUU
80 vuotta
8.9. Björk Pertti, Vihti
75 vuotta
2.9. Eskolin Pekka, Porvoo
5.9. Leppälä Jyrki, Mäntsälä
9.9. Ulvila Jouko, Järvenpää
9.9. Mäkkeli Pentti, Polvijärvi
12.9. Weckman Tapio, Hyvinkää
15.9. Vanhapelto Taisto, Tuusula

26.9. Sarin Aimo, Kerava
27.9. Koskivuori Arvo, Hyvinkää
70 vuotta
2.9. Creutz Johan, Loviisa
3.9. Varjonen Antero, Hyvinkää
5.9. Paasikallio Martti, Järvenpää
9.9. Andersson Roger, Porvoo
11.9. Falck Frej, Tammisaari
14.9. Suomalainen Tarmo, Lohja
18.9. Mäki Vesa, Lohja
19.9. Kallio Arto, Vihti
23.9. Saarto Jouko, Nurmijärvi
26.9. Långström Risto, Järvenpää
29.9. Aarnio Teuvo, Lohja
30.9. Päivärinta Timo, Lohja
60 vuotta
11.9. Seppälä Ilkka, Espoo
14.9. Parviainen Jouko, Hanko
20.9. Viirto Jarmo, Lohja
26.9. Ketonen Pentti, Karjalohja
28.9. Pihlajamäki Esa, Hyvinkää
50 vuotta
4.9. Pelkonen Jouko, Kirkkonummi
7.9. Volanen Risto, Loviisa

7.9. Poikela Asko, Mäntsälä
17.9. Laine Jyri-Pekka, Porvoo

LOKAKUU
85 vuotta
5.10. Hillner Raimo, Lohja
15.10. Nikander Frans, Nummi-Pusula
80 vuotta
2.10. Lehtonen Vesa, Järvenpää
13.10. Kopra Matti, Hirvensalmi
17.10. Mikkola Pertti, Tuusula
75 vuotta
2.10. Tukia Raimo, Kotka
6.10. Salmela Rauli, Loppi
8.10. Suominen Aino, Nurmijärvi
28.10. Hakkarainen Toivo, Porvoo
31.10. Miettinen Jorma, Järvenpää
31.10. Roihio Markku, Porvoo
70 vuotta
4.10. Suutari Eero, Järvenpää
5.10. Valkeapää Rolf, Siuntio
7.10. Tarjas Arno, Järvenpää
7.10. Öhman Björn, Tammisaari
10.10. Savoranta Vilho, Järvenpää

13.10. Aho Juho, Karkkila
19.10. Monten Kaj-Erik, Kirkkonummi
28.10. Uronen Tapio, Vihti
60 vuotta
3.10. Vehanen Raija, Tuusula
10.10. Kupiainen Kalevi, Nurmijärvi
20.10. Korhonen Vesa, Kirkkonummi
24.10. Fransman Leif, Porvoo
50 vuotta
2.10. Mäkelä Jouko, Porvoo
2.10. Blixt Mikael, Inkoo
3.10. Laine Janne, Tammisaari
15.10. Virkkunen Mika, Hyvinkää
21.10. Kröger Petri, Järvenpää
24.10. Lindblom Tom, Sipoo
27.10. Kallio Juha, Laitila

OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenre-
kisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne 
EI julkisteta Oltermannissa, tulee siitä 
ilmoittaa päätoimittajalle ennen lehden 
seuraavaa aineistopäivää.

Piirin pj Jaripekka Turtiainen (vas.) luovutti Ollin miekka –kiertopalkinnon Esa Kukkoselle, Keijo Kylmä-
lälle ja Seppo Rantaselle Järvenpään kerhosta piirin kevätkokouksessa Hyvinkäällä 30. huhtikuuta.

Järvenpää-päivässä reserviläis-
toimintaa esittelemässä maas-
topuvuissa Keijo Kylmälä (vas.) 
ja Arno Tarjas sekä siviiliasussa 
kerholippisvarustuksella Juha 
Koskenranta oikealla. Esittelyn 
yhteydessä 94 kiinnostunutta 
vastasi myös ilmapuolustusai-
heiseen kymmenen kysymyksen 
reserviläisvisaan 7. toukokuuta.   

Järvenpään Reserviupseerikerhon jäsenkehitys 1972 -2015.   
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Säännöllinen lentoliikenne Tuk-
holmaan ja Tallinnaan alkoi 
1920-luvulla Katajanokan vesi-
tasoterminaalista. Kaupallisen 
lentotoiminnan yleistyessä Eu-
roopassa maakentän rakentami-
nen tuli ajankohtaiseksi myös 
Helsingissä. Helsingin lento-
aseman sijoituspaikan valintaan 
osallistui maailmankuulu len-
täjäsankari Charles Lindberg, 
joka vieraili Suomessa vuonna 
1933 Aero O/Y:n silloisen toi-
mitusjohtajan Gunnar Ståhlen 
kutsumana. Valtioneuvoston 
asettama selvityskomitea tuki 
Lindbergin ja Ståhlen esittämää 
aluetta Tuomarinkylän seudulla, 
mutta Helsingin kaupunginhalli-
tuksen valiokunta päätyi asutus-
poliittista syistä Tattarisuohon. 

On ironiaa, että aikanaan Mal-
min lentokenttä päätettiin ra-
kentaa nykyiseen paikkaan juuri 
syystä, että se oli niin huonoa 
rakennusmaata, totesi vierailun 
opas Raine Haikarainen.

80 vuotta lento- 
toimintaa 
Haikarainen kertoo, että Mal-
min terminaali on perustettu 
420:llä teräspaalulla 20 metrin 
syvyyteen. Vahva runkorakenne 
mahdollisti ulkoseinän kevyen 

rakenteen ja pyöreän muodon, 
jotka ovat arkkitehti Yrjö Vaski-
sen käsialaa. Terminaali valmis-
tui toimintakuntoon 16.12.1936. 

Kenttä täyttää siten joulukuussa 
tasan 80 vuotta. Terminaalin al-
kuperäisen funkkistyylisen sisus-
tuksen suunnitteli Alvar Aalto. 

Lentoasema avattiin käyttöön 
toukokuussa 1938 juhlassa, jo-
hon sisältyi maamme siihen 
saakka suurin ilmailunäytös. 

Avausseremoniaan osallistui lä-
heltä ja kaukaa yli 20.000 hen-
kilön yleisö. Kutsuvieraiden jou-
kossa oli pääministeri Cajander 

ja marsalkka Mannerheim. His-
toriatietojen mukaan kenttäalu-
eelle oli pysäköitynä 1.000 au-
toa, kun Helsingin silloinen koko 
autokanta oli noin 6.000 autoa.

Sotilasilmailun lento-
tukikohdaksi 
Sota-aika katkaisi nopeasti ke-
hittyneen suomalaisen siviili-
ilmailun. Lentoasemasta tuli tär-
keä lentotukikohta pääkaupungin 
puolustukselle, mutta samalla 
neuvostopommikoneiden maali. 
Lentokenttä ja myös Helsinki 
säästyivät kuitenkin laajemmilta 
tuhoilta, kiitos hyvin toimineen 
puolustuksen. Pääkaupungin 
ilmasta tapahtuvaa puolustusta 
hoitivat Suomen ilmavoimat, 
ajoittain yhdessä Saksan Luft-
waffen kanssa. 

Vuosina 1939-1944 Malmilla 
toimi kuusi suomalaista lentolai-
vuetta eri ajankohtina Helsingin 
ja Suomenlahden puolustuk-
sessa. Niiden lentokalustona 
oli muun muassa legendaarisia 
Brewster- ja Messerschmitt-hä-
vittäjiä. Keväällä 1944 kentältä 
operoi Helsingin suojana sak-
salainen yöhävittäjälentolaivue.  
Kannaksen taisteluihin osal-
listunut 96 lentokoneen osasto 

Tummia pilviä Malmin 
lentoaseman yllä
Ilmassa oli koneiden pörinää ja lentobensiinin katkua, kun parikym-
mentä Kirkkonummen reserviupseeria ja reserviläistä kävi touko-
kuussa tutustumassa uhanalaiseen Helsinki-Malmin lentoasemaan.  

Raine Haikarainen on Malmin lentoaseman ystävät ry:n perustajajäsen ja aikaisempi puheenjohtaja. 

20 Oltermanni 2-2016



Kuhlmey käytti Malmin kenttää 
välilaskupaikkana.   

Aselevon myötä kenttä luovutet-
tiin syksyllä 1944 kenraalievers-
ti Zdanovin johtaman valvon-
takomission käyttöön. Käytän-
nössä Neuvostoliitolla oli silloin 
oma lentokenttä Helsingissä. 
Reilun kahden vuoden ajaksi 
siviililentoliikenne siirtyi Hy-
vinkään lentokentälle. Vuoden 
1946 lopussa neuvostoarmeija 
poistui kentältä. Samalla häipyi 
myös suuri osa Alvar Aallon al-
kuperäisestä sisustuksesta. 

Asuintaloja kentän 
paikalle?
Malmin rooli Suomen päälento-
asemana päättyi, kun Seutulan 
lentokenttä, eli nykyinen Hel-
sinki-Vantaan lentoasema, val-
mistui 1952. Tänään Helsinki-
Malmi on kansainvälinen lento-
asema, joka on Suomen toiseksi 
vilkkain 40 000 vuosittaisella 
laskeutumisellaan. Kenttä pal-
velee muun muassa koulutus-, 
viranomais- ja harrastelentoja. 
On arvioitu, että lentoaseman 
yhteydessä toimivien palve-
luiden vuosittainen liikevaihto 
on noin 30 miljoonaa euroa ja 
palvelut työllistävät noin 300 
henkilöä.     

Kentän tulevaisuus on nyt vaa-
kalaudalla. Helsingin kaupunki 
on esittänyt uuteen yleiskaa-
vaan lentokentän purkamista ja 
alueen savikon paaluttamista 
asuntojen rakentamisen poh-
jaksi. Rakentamissuunnitelmat 
ovat herättäneet laajaa vastus-
tusta. Kansalaisadressin kentän 
säilyttämisen puolesta on alle-
kirjoittanut jo yli 70.000 henki-
löä. Lentoasema valittiin maa-
liskuussa Euroopan 7 uhanalai-
simman kulttuuriperintökohteen 
joukkoon, ja on ehdottomasti 
tutustumisen arvoinen paikka. 

TEKSTI:    
MARKUS LASSHEIKKI

KUVAT:  SAMI VIITANEN ja 
MARKUS LASSHEIKKI

Lähde: www.malmiairport.fi 

Kaksi Suomen lentohistorian ikonia. Vuonna 1942 valmistunut DC-3 ja 1936 valmistunut Malmin pyöreä terminaali. Molemmat ovat edelleen 
käytössä.

Vahva runkorakenne mahdollisti ulkoseinän kevyen rakenteen ja pyöreän muodon, jotka ovat arkkitehti Yrjö Vaskisen käsialaa.
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YLENNYKSET RESERVISSÄ UUDELLAMAALLA 4.6. 2016

Tasavallan presidentti on ylentänyt Puo-
lustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. 
kesäkuuta 2016 yhteensä 744 reservin 
upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluut-
nantiksi yksi, majuriksi 26, komentaja-
kapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi kaksi, 
kapteeniksi 113, kapteeniluutnantiksi 
yhdeksän, lääkintäkapteeniksi kolme, 
teknikkokapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 
191, merivoimien yliluutnantiksi 21, 
lääkintäyliluutnantiksi kolme, teknik-
koyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 335, 
merivoimien luutnantiksi 29 ja lääkintä-
luutnantiksi kahdeksan henkilöä.

Everstiluutnantiksi:
Saaristo Esa Arvid Karijoki

Majuriksi:
Jokinen Sampo Kalevi Vantaa
Kukkonen Anssi Mikael Espoo
Lehto Jyrki Petteri Vantaa
Merioja Martti Ville Juhani Espoo
Merjomaa Tero Veijo Espoo
Ojala Juha-Pekka Nurmijärvi
Riikonen Matti Tapani Helsinki
Tuominen Pasi Olavi Helsinki
Välkki Petri Tapio Porvoo

Kapteeniksi:
Aho Jarmo Timo Tapani Espoo
Aho Riku Juhana Helsinki
Annila Arto Jaakko Espoo
Asiala Kari Erkki Matias Espoo
Ellilä Markku Tuomas Helsinki
Hallenberg Tuomas Veikko Helsinki
Helminen Tuomas Jaakonpoika Tuusula
Hovila Matti Uolevi Espoo
Huhtanen Jarmo Tapani Helsinki
Huttunen Pasi Tapio Helsinki
Hänninen Pekka Olavi Helsinki
Jokinen Ilkka Ilmari Espoo
Joukio Mika Henrikki Espoo
Jukkara Pasi Kalevi Espoo
Junkkaala Jouni Juhani Helsinki
Kaitila Mauno Juhani Tuusula
Karjunen Janne Tapio Vihti
Karvonen Janne Esa Matti Helsinki
Kauppinen Tero Matti Espoo
Kerttula Janne Paavo Espoo
Kivimäki Jyri Esko Juhani Espoo
Korpela Riku Tapani Hyvinkää
Koskenranta Pasi Kalervo Järvenpää
Kyyrönen Marko Eino Tapio Helsinki
Kämppi Tarmo Kalevi Mäntsälä
Laakso Kari Mikael Vantaa
Lehti Jukka Tommi Tapio Helsinki
Lehtinen Miia Maria
Lehtonen Jouko Tapani Vantaa
Malmström Jyri Petteri Nurmijärvi
Matilainen Mikko Oskari Helsinki
Matilainen Teemu Juhani Helsinki
Ollikainen Antti Jalmari Espoo
Paasivirta Konsta-Pekka Vantaa
Piipponen Esa Petteri Helsinki
Pukkila Jari Juhani Helsinki
Repola Jani Juhani Lohja
Riikonen Ari Antero Espoo
Rusanen Matti Johannes Sipoo
Saari Markus Antero Helsinki
Sariola Heikki Antti Lauri Somero
Saxholm Niko Lauri Juhani Helsinki
Tervo Pasi Matti Taneli Helsinki
Vepsäläinen Jarkko Antti Olavi Myrskylä
Virsunen Jari Antti Juhani Tuusula
Virtanen Jussi Kalle Kustaa Helsinki
Weckström Björn-Gustaf Sipoo
Yrjönen Teijo Juhani Helsinki

Kapteeniluutnantiksi:
Hara Marko-Matti Petteri Kauniainen
Kopra Yrjö Antero Helsinki
Leino Antti Pekka Unni-Päivä Helsinki
Mikkonen Riku-Pekka Espoo
Santaharju Kalle Oskari Vantaa
Väinälä Antti-Mikko Johannes Helsinki

Lääkintäkapteeniksi:
Laakkonen Ari Olavi Hyvinkää

Yliluutnantiksi:
Ahlgren Tony Mikael Helsinki
Airaksinen Antti Antero Espoo
Alanen Janne Petteri Helsinki
Anttila Olli-Pekka Ilmari Helsinki
Anttonen Ari Aarno Juhani Helsinki
Anunti Matti Juhani Vantaa
Arola Mika Juhani Espoo
Blomberg Tomas Juhani Helsinki
Eskonen Heikki Kaarle Johannes Helsinki
Etelämäki Antti Juhani Porvoo
Forsén Kjell Arne Kirkkonummi
Haapiainen Timo-Matti Johannes Vantaa
Hahtala Matti Mikael Vantaa
Hairetdin Samil Ismet Kirkkonummi
Hakkarainen Hannu Samuli Helsinki
Hakkarainen Juha Kalevi Espoo
Heikkinen Petri Tapio Vantaa
Hietanen Antti Eino Ilmari Helsinki
Hiltunen Jussi Tapio Espoo
Hintsala Lauri Mikael Vihti
Hyötyläinen Sami Juhani Helsinki
Hätinen Olli-Pekka Lahti
Häyrynen Jyrki Tapio Helsinki
Ikonen Ossi Antero Vantaa
Impinen Timo Tapio Helsinki
Jokela Reima Veli Kauniainen
Jokinen Thomas Matti
Junttila Kimmo Veikko Juhani Vantaa
Järvenpää Seppo Matias Lohja
Karhu Risto Juhani Helsinki
Kerkkänen Tuomas Paavo Vantaa
Kinnunen Eero Juhani Helsinki
Kivirinta Toivo Martti Juhani Porvoo
Kosonen Antti Juuso Vihtori Helsinki
Kosonen Ville Aleksi Helsinki
Kuha Jukka Tapio Helsinki
Kuiro Jari Anselm Raasepori
Kuntsi Juha-Pekka Antero Helsinki
Kuparinen Pekka Ilmari Hyvinkää
Kuusela Petri Johannes Nurmijärvi
Kuusiniemi Kari Juhani Espoo
Laine Tuomo Kristian Vantaa
Lairi Vesa Tapani Helsinki
Lindgren Niclas Johan Ossian Raasepori
Liukkonen Juha Petri Vantaa
Löytömäki Janne Aarne Vihtori Espoo
Meriläinen Ilkka Juhani Espoo
Metsoila Markku Juhani Sipoo
Metsäpelto Rami Pertti Mikael Vantaa
Moilanen Harri Antero
Naukkarinen Kari Pekka Helsinki
Niemi Kaius Matti Ilmari
Nieminen Petri August Espoo
Niku Markku Mikael Helsinki
Oulasvirta Okko Oskari Helsinki
Paatelma Vesa Juhani Porvoo
Pelkonen Mauri Jouni Petteri Espoo
Pellosniemi Miikka Kristian Kauniainen
Penttinen Juha Rikhard Helsinki
Pikkukangas Marjo Susanna Helsinki
Pohjakallio Pekka Juha-Akseli Espoo

Rautiainen Jari Tarmo Kalevi Tuusula
Riihimäki Ilpo Juhani Loviisa
Rintala Lauri Tapani Espoo
Ropponen Tuomas Antero Espoo
Rossinen Heikki Matti Juhani Helsinki
Runila Sampsa Ilari Helsinki
Ruusinen Harri Pekka Espoo
Sallinen Niina Maarit Sipoo
Salmela Teemu Samuli Espoo
Salusjärvi Tuomas Markunpoika Espoo
Siekkinen Sami Juhani Vihti
Skinnari Ville Tapio Lahti
Suominen Kari Juhani Hyvinkää
Tahvanainen Petri Henrik Lohja
Taiponen Ilmari Matti Samuli Espoo
Takaluoma Aki Sampo Juho
Talvitie Mika Markus Helsinki
Tolvas Lauri Heikki Helsinki
Turunen Teemu Tahvana Helsinki
Uskonen Pekka Janne Tapani Helsinki
Uusitalo Antti Sakari Helsinki
Varje Jari Petteri Helsinki
Varjoranta Tero Tapio Helsinki
Vatanen Juha Heikki Tapani Espoo
Veijola Timo Jukka Helsinki
Vesapuisto Erkki Juhani Vantaa
Vikiö Tero Ari Tapani Espoo
Vottonen Jani Petteri Tuusula
Vuolle Mika Armas Espoo
Vuorenmaa Jarkko Mikko Juhani Espoo
Vuorinen Jari Mikael Helsinki

Yliluutnantiksi (Merivoimat):
Astrén Tuomas Heikki Helsinki
Eklund Jesper Peter Kirkkonummi
Erkkola Jussi-Pekka Helsinki
Hjelt Ernst Sebastian Helsinki
Hytönen Kimmo Johannes Helsinki
Javanainen Timo Topias Espoo
Kajander Jan Mikael Helsinki
Lagerstedt Alexander Raasepori
Masalin Lauri Sakari Helsinki
Sandberg Peter Tomas Juhani Espoo
Tallqvist Fredrik Wilhelm Helsinki

Lääkintäyliluutnantiksi:
Hietanen Harri Johannes Helsinki
Leppänen Roope Antero Helsinki

Teknikkoyliluutnantiksi:
Silvennoinen Juha Pekka Olavi Vantaa

Luutnantiksi:
Aalto Mika Matias Vantaa
Ahtiainen Timo Aleksi Espoo
Ailisto Jussi Mauri Helsinki
Alanne Aki Mikko Santeri Helsinki
Aula Ilari Antti Ulkomaat
Berg Jyrki Petteri Lohja
Borenius Henrik Kristian Helsinki
Eloranta Tuomo Antti Olavi Espoo
Forss Johan Martin Kauniainen
Fredrikson Karl-Christian Ulkomaat
Hacklin Kim Joonas Helsinki
Hamari Joe Matias Espoo
Harju Vesa Antero Helsinki

Hassi Jukka Oskari Espoo
Havas Tomi Heikki Tuusula
Heikkilä Samuli Matias Tuusula
Heinola Erkka Ilari Helsinki
Helenius Jarkko Jaakko Juhani Lohja
Hellemaa Matti Sakari Helsinki
Hirvensalo Heikki Johannes Helsinki
Hirvonen Jussi Tapani Espoo
Honkinen Esko Lennart Porvoo
Jauhiainen Eino Juhani Helsinki
Jokinen Juha Onni Espoo
Kahila Heikki Viljo Eemeli Espoo
Kammonen Harri Antero Helsinki
Kiravuo Timo Petteri Helsinki
Kivimäki Pasi Juhani Vantaa
Koistinen Aino Eveliina Vantaa
Koskela Kaisa Elisa Helsinki
Koskinen Teppo Juhani Orimattila
Koskitalo Ahto Matias Espoo
Kouhia Pekka Kalevi Helsinki
Kuokkanen Jyry Pekka Tapio Espoo
Kuusela Miska Juhani Espoo
Lahtinen Tero Matti Pirkkala
Laine Mika Juhani Helsinki
Laine Tomi Juhani Kirkkonummi
Lampinen Markku Tapio Helsinki
Laulajainen Jouni Petri Ilmari Helsinki
Launonen Pentti Kalevi Nurmijärvi
Lehti Rony Johan Mäntsälä
Lepistö Markku Oskari Helsinki
Leppänen Tuomas Jussi Petteri Helsinki
Liewendahl Arto Aleksi Helsinki
Lindblad Samu Tapani Vantaa
Lindholm Mikko Johan Espoo
Luukkanen Niklas Mikael Helsinki
Mansikka Toni Matti Helsinki
Meriläinen Juha Pekka Vantaa
Mulari Lauri Johannes Nurmijärvi
Murto Risto Fredrik Helsinki
Myllyaho Jukka Tapani Kirkkonummi
Mäkinen Niko Santeri Helsinki
Möykkymäki Kari Juha Helsinki
Niemi Jarno Tapani Vantaa
Niemi Lauri Matti Mikael Järvenpää
Nieminen Jani Marek Espoo
Nilsson-Ollandt Lucas Harry Johannes Espoo
Nokelainen Tuomo Olavi Vantaa
Nordbäck Niko Hermanni Turku
Ourila Juha Anton Lohja
Pahkala Tatu-Pekka Eerikki Helsinki
Paijula Petri Tapani Vantaa
Pajulahti Antto Eerikki Helsinki
Pakarinen Janne Antero Vantaa
Palokangas Lauri Paavali Vihti
Pekkola Reko Olavi Myrskylä
Peltola Panu Samuli Helsinki
Pelttari Tuomas Jukka Espoo
Pesonen Sami Valtteri Helsinki
Peura Pauli Johannes Helsinki
Pirttilä Antti Elias Järvenpää
Pitkänen Antti Joonas Espoo
Poutanen Ilkka Mauno Mikael Helsinki
Pulkkinen Petri Lauri Helsinki
Pullola Lauri-Matti Tapio Espoo
Rannanmäki Jyrki Tapio Espoo
Rauhala Tomi Eetu Antero Vantaa
Rein Martti Johannes Järvenpää
Rekola Oskari Mikael Helsinki
Renqvist Tommy Tapionpoika Vantaa
Risto Joonas Petteri Johannes Helsinki
Ritola Jouni Juhani Helsinki
Rolamo Niko Petteri Espoo
Ronkainen Antti Hannes Valtteri Helsinki
Räikkönen Jani Arto Pekka Mäntsälä
Sadeharju Topi Konsta Santeri Espoo
Segercrantz Nils Sebastian Espoo
Soininen Juuso Juha Pekka Helsinki
Soittila Mikko Oskari Hämeenlinna
Somerla Matti Tapani Jyväskylä
Somerma Marko Tapio
Soukkio Toni Tapani Kerava
Stenvall Juha Tapio Tuusula
Sulkanen Pasi Mikael Helsinki
Suuraho Mikko Aleksi Helsinki
Syrjänen Jaakko Juhani Helsinki
Taipale Mikko Johannes Espoo

Tanskanen Sakari Mikael Espoo
Tervo Ari Juha Olavi Vihti
Tiainen Olli Jarkko Juhani Helsinki
Toivola Riku Hermanni Helsinki
Tulkki Valtteri Heikki Juhani Helsinki
Valakari Risto Tapio Espoo
Valanne Tuomas Jyrki Turku
Vallittu Karo Tapio Vantaa
Vierikko Janne Pentti Helsinki
Viitaniemi Pasi Juhani Helsinki
Vilenius Antti Juhana Vantaa
Virtanen Riku Juhani Espoo
Volotinen Henri Mikael Espoo
Vuori Jukka Olavi Espoo
Vuori Marko Juho Matti Raasepori
Åhlström Jarkko Kristian Vihti

Luutnantiksi (Merivoimat):
Bärlund Klaus Ilmari Helsinki
Kivitie Roope Kalle Valtteri Helsinki
Koivistoinen Juha Samuli Helsinki
Laatikainen Lauri Tapio Helsinki
Laitinen Thomas Albin Mikael Helsinki
Mauro Mikko Nurmijärvi
Mäkelä Olli Vilhelmi Helsinki
Nivukoski Tapio Jere Matias Helsinki
Pakkanen Jarkko Tapani
Pyyhtiä Lauri Pekka Kerava
Salomaa Kuisma Kalervo Helsinki
Sandström Tomi Mikael Waldemar Vantaa
Suojoki Ville Hermanni Helsinki
Widlund Matts Sam Johannes Sipoo

Lääkintäluutnantiksi:
Handolin Lauri Esko Hyvinkää
Heinonen Niko Petteri Helsinki
Simojoki Kaarlo Veikko Juhani
Stumpf Erik Roland Helsinki

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät 
henkilöt reservissä 4.6.2016

UUDENMAAN ALUETOIMISTO

 Sotilasmestariksi
HACKLIN  Markku Petteri Vihti
SAVOLA  Ilkka Pentti Johannes Porvoo
 SOTILASMESTARI
ASPINEN  Jari Petteri Hanko

 Ylivääpeliksi
HIIRI  Veikko Johannes Helsinki
HUHTANEN  Ari Ensio  Helsinki
HÄNNINEN  Jari Seppo Oskari Järvenpää
JOHANSSON  Peter Reguel Porvoo
KESKISAARI  Riku Matti Porvoo
LUOLAKARI  Markku Tapani Helsinki
MEININKI  Matti Ilmari Kerava
PERKIÖ  Mika Tapani Helsinki
TONTERI  Joni Kalevi Hyvinkää

 Ylipursimieheksi
KOMOKALLIO  Jussi Heikki Kerava

 Vääpeliksi
AHOLA  Harri Oskar Lohja
BERGSTRÖM  Samuli Markus
ERIKSSON  Sami Seppo Ilmari Vantaa
ISO-ANTTILA  Lari Antero Kauniainen
ISOTALO  Ossi Pekka
KORPINIEMI  Antti Matti Sipoo
KUUSAMO  Tomi Kalervo Vihti
KYMÄLÄINEN  Petri Juhani Myrskylä
LUNDSTRÖM  Jon Anders Mattias Raasepori
LÖV  Joel Mikael Helsinki
NAUKKARINEN  Rainer  Espoo
NORDSTRÖM  Tero Mikael Tuusula
OJASTI  Jari Pekka Kirkkonummi
PASURI  Osmo Vilho Vihti
RATIA  Tuomo Antero Raasepori
RAUTIAINEN  Vesa Kalle Antero
SAARNIVAARA  Pete Samuli Espoo
SALOMÄKI  Lauri Niklas
STRANDEN  Teo Mauno Järvenpää
TELKKI  Tuomas Petteri Espoo
TILTTI  Samu Petteri Tuusula
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TUOMAINEN  Mika Harri Juhani Kirkko-
nummi
VESALAINEN  Lassi Tapio Johannes Vantaa

 Pursimieheksi
HIETALA  Toni Petteri Lohja
HONKALA  Tuomas Antero Helsinki
HÄMÄLÄINEN  Timo Sakari Espoo
KLÉN  Rami Valtteri Helsinki
KYRÖHONKA  Jussi Pekka Helsinki
MURANEN  Sami Veikko Aleksanteri Lohja
STENBERG  Johan Markus Vantaa
TOMPERI  Mikko Sakari Nurmijärvi

 Ylikersantiksi
AHLGREN  Tom Christer
AHLSTRAND  Kaarlo Klaus Albert Kirkko-
nummi
AHO  Matti Pekka Järvenpää
ERIKSSON  Jan Einar  Lohja
ERÄMAA  Marko Mikael
FORSLUND  Fredrik Wilhelm Loviisa
GODENHJELM  Carl Alexander Sebastian 
Espoo
HAKANPÄÄ  Lauri-Antero Espoo
HARHANEN  Antti Oskari Espoo
HEIMONEN  Matti Heikki Helsinki
HELLSTÉN  Aki Santtu Kalervo Nurmijärvi
HENRIKSSON  Pekka Anton Espoo
HIITTENSUO  Ilkka Kalervo Tuusula
HUHTELA  Jussi Antero Helsinki
HYVÄRINEN  Jarkko Samuli Helsinki
HÄMÄLÄINEN  Jari Juhani Lohja
HÖGLUND  Henrik Bernhard Espoo
JAKONEN  Mikko Olavi Espoo
JOKINEN  Christian Arved Jorma
JOKINEN  Jarno Antero Espoo
JÄRVINEN  Jari Henrik Nurmijärvi
KAJAVA  Jukka Sakari Helsinki
KALLONEN  Kaarina Emma Vantaa
KANTOLA  Heikki Ahti Espoo
KARVONEN  Juha Mikael Helsinki
KLAPURI  Jussa Antti Juhana Espoo
KOSKELA  Henri Markus Olavi Tuusula
KOSKELA  Matti Johannes Nurmijärvi
KOSKINEN  Mikko Juhani Helsinki
KRIIKKU  Marjut Eveliina Helsinki
KUISMIN  Matti Elias Helsinki
KUOKKANEN  Harri Antero Johannes Espoo
KUOSMANEN  Janne Mikael Lohja
LAAVISTO  Perttu Sakari Helsinki
LAHTINEN  Matti Juhani Helsinki
LAINE  Marko Petri Ulkomaat
LEHTINEN  Jarkko Vesa Einar Vihti
LEHTO  Jyrki Kullervo Porvoo
LESKINEN  Martti Johannes Kerava
LINDHOLM  Joakim Lennart Helsinki
LINNAS  Ilkka Juhani Helsinki
LISTERANTA  Pasi Juhana Espoo
LIUKKALA  Jaakko Johannes Vantaa
LOPPERI  Jami Joonas Helsinki
LUOMA  Marko Tapani Espoo
MALMI  Ilkka Timo Olavi Vantaa
MALMI  Jaakko Tapio Helsinki
MARTINPELTO  Timo Tapani Hyvinkää
MIILUVAARA  Jukka Antero Vantaa
MIKKOLA  Mervi Johanna Helsinki
MÄENPÄÄ  Ville Kalervo Hyvinkää
NEVA  Ville Juhani Espoo
NIEMINEN  Mikko Ilmari Helsinki
NIKKILÄ  Mika Juhani Helsinki
NISSINEN  Jaakko Viljami Helsinki
ONNISELKÄ  Hannu Mikael Järvenpää
PALTTO  Oula-Lo Joseph Vantaa
PARKKO  Esa Markku Espoo
PARTANEN  Valtteri Matias Helsinki
PELTONIEMI  Pyry Anton Espoo
PERKIÖ  Pekka Tapani Helsinki
PESONEN  Antti Seppo Helsinki
PIIRAINEN  Marko Kalevi Porvoo
PIISPANEN  Osmo Pekka Helsinki
PITKÄNEN  Mika Pekka Espoo
PORTHAN  Kari Pekka Nurmijärvi
RAKSHIT  Sami Ville Kerava
RUSANEN  Sami Arto Juhani
RUUSULA  Pekka Kalevi Helsinki
RYHÄNEN  Mattias Alexander Kirkkonummi
RÄMÖ  Jussi Henrik Hyvinkää

SAARENPÄÄ  Mika Mikko Vantaa
SAARIKKO  Janne Juhani Espoo
SALMI  Lauri Tapani Helsinki
SALMI  Timo Mikael
SANTOS  Eeva-Leena Matilda Helsinki
SAVOLAINEN  Matti Lassinpoika Espoo
SIIKANEN  Risto Oskari Espoo
SKOGSTRÖM  Lasse Juhani Espoo
SOMPPI  Joonas Juhani Helsinki
SOPPI  Teemu Tapani Helsinki
SORVARI  Teemu Tapani Lohja
STRANDBERG  Juha Petri Helsinki
SUONTAKANEN  Teppo Ilari Kirkkonummi
SÄÄSKI  Ville Petteri Helsinki
TAIPALE  Eero-Sakari Espoo
TIILIKAINEN  Reijo Tapio Vantaa
TOLVANEN  Simo Antti Helsinki
TOMPERI  Hannu Pekka Espoo
TUOVINEN  Anssi Tapani Helsinki
TURKKI  Jari Matti  Porvoo
TURKULAINEN  Anssi Antero Vantaa
TURUNEN  Samppa Olavi Espoo
ULVILA  Ville Samuli Vantaa
VAINIO  Lauri Johannes Kristian Helsinki
VALTONEN  Aki-Pekka Juhani Vantaa
VALTONEN  Ville Juhana Helsinki
VIITANEN  Tomi Henrik Espoo
VIKSTRÖM  Arttu-Pekka Helsinki
VUORINEN  Teemu Samuli Helsinki
VUORIO  Tomi Kalervo Lohja
VÄNTTINEN  Marcus Lars Mikael Porvoo
YLI-PAAVOLA  Jani Juhani Espoo
YLISAUKKO-OJA  Petri Tuomas Helsinki
ÖZDEMIR  Ekim Oscar Sebastian Espoo

 Kersantiksi
AALTONEN  Tomi Anselmi Helsinki
AF HÄLLSTRÖM  Erik Gustav Christoffer 
Espoo
AHOLA  Niko Johannes Helsinki
ARO  Atte Jussi Taneli Helsinki
ARO  Sami Markus Tapani Helsinki
BRANDWIJK  Matias Sebastian Espoo
ERIKSSON  Kenneth Mikael Kirkkonummi
HALLMAN  Paul Mortimer Hyvinkää
HALMINEN  Jarkko Santeri Helsinki
HARJU  Pekka Oskari Helsinki
HARKLIN  Hannu Tapani Helsinki
HAUTALA  Janne Matias Espoo
HEIKKILÄ  Toni Juho Antero Espoo
HELISMA  Jarno Kalevi Vantaa
HERLIN  Karl Staffan Espoo
HERMIÖ  Joni Olavi Kristian Kerava
HIETALA  Janne Petteri Nurmijärvi
HILTUNEN  Jyri Ilmari Porvoo
HIRVONEN  Juha Tapani Vantaa
HOLM  Matti Oskari Helsinki
HONKANEN  Henri Markus Helsinki
HUHTINIEMI  Toni Elias Julius Helsinki
HUITTINEN  Kalle Tuomas Espoo
HUJANEN  Mikko Matias Vantaa
HYVÄRINEN  Kimmo Kai Vantaa
IGONEN  Andrei  Sipoo
JALKANEN  Jussi Taneli Espoo
JANTUNEN  Jere Petri Pellervo Siuntio
JOKELA  Karl Markus Helsinki
JOKINEN  Ramil Tarik Järvenpää
JORDMAN  Henri Mikael Vantaa
JUUJÄRVI  Janne Kullervo Helsinki
JÄMSÄ  Iris Mirjam Johanna Helsinki
JÄRVENPÄÄ  Jari Petteri Helsinki
KALLIO  Ari Valtteri Nurmijärvi
KANANEN  Ilari Ensio Järvenpää
KANERVA  Risto Juhani Helsinki
KANGAS  Kari Johannes Lohja
KARHUNEN  Ville Aleksi Porvoo
KARJALAINEN  Antti Juhani Vantaa
KARJALAINEN  Heikki Hannes Olavi Espoo
KASKI  Antti Petteri Helsinki
KAVERINEN  Petri Sakari Vantaa
KETTULA  Teemu Pyry Pekka Helsinki
KIISKINEN  Olli Tapio  Vantaa
KILPIRINNE  Otto-Eemeli Askola
KILPIÄINEN  Eetu Eino Ilmari Hyvinkää
KING  Mika Juhani Helsinki
KIRJAVAINEN  Antti Juhani Vantaa
KIRJAVAINEN  Jouni Petteri Kirkkonummi

KIVISILTA  Ilkka Esko Juhani Vantaa
KLEEMOLA  Mika Tapio Espoo
KOIVUKANGAS  Tapani  Vantaa
KOKKONEN  Kimmo Antti Johannes Vantaa
KOLJONEN  Miika Kristian Espoo
KOMULAINEN  Tuomas Pekka Nurmijärvi
KONTIAINEN  Ville Aleksi Vantaa
KOSKINEN  Mika Kalle Kristian Espoo
KURVINEN  Veli Pekka Eerik Espoo
KUUSISTO  Jukka Aarne Kalevi Helsinki
KYLLÖNEN  Ville Juhani Espoo
KYTÖJOKI  Jani Tapani Espoo
KYYRÄ  Jorma Juhani Helsinki
KÄRKI  Juha Aleksi Helsinki
LAAKSONEN  Mikko Ilmari Helsinki
LAAPOTTI  Sampsa Matti Samuli Espoo
LAGERWALL  Teo Christian Espoo
LAINE  Henri Tatu Tapani Helsinki
LAISI  Pekka Tapani Helsinki
LARINKOSKI  Tatu Luukas Helsinki
LASSILA  Matti Kalervo Helsinki
LAURÉN  Janette Mira Amanda Helsinki
LIEDES  Artturi Aarne Johannes Helsinki
LINDROOS  Mikael Ville Helsinki
LINDSTRÖM  Jarmo Alarik Hyvinkää
LINNA  Jani Petri Mikael Vantaa
LINNAPUOMI  Elia Olavi Immanuel Kerava
LIPSANEN  Justus Jalmari Helsinki
LUOMA  Antti Antero Tuusula
LÖPPÖNEN  Antti Pekka Johannes Kerava
MATTILA  Satu Anniina Hyvinkää
MICKOS  Christian Sebastian Helsinki
MIETTINEN  Mauri Aapo Tapani Tuusula
MOILANEN  Sami Juhani Vantaa
MONTONEN  Juha Tapani Espoo
MUJUNEN  Kevin Kalevi Mäntsälä
MUTANEN  Erkka Tapio Espoo
MYLLYMÄKI  Juha Pekka Kerava
MÖRÄ  Mikko Eero Johannes Helsinki
NIEMINEN  Matti Helmer Helsinki
NIININEN  Jarmo Mikael Espoo
NIKKINEN  Antti Julle Mikael Espoo
NORRI  Eero Ilkka Aleksi Helsinki
NURMI  Mika Tapani Hanko
NYBERG  Ville Samuli Pertinpoika Helsinki
NYHOLM  Heikki Johannes Helsinki
OIKARINEN  Pasi Veli Petteri Vantaa
OIKARINEN  Tapio Petteri Helsinki
OKSANEN  Petri Samuli Helsinki
ONALI  Harri Erland Helsinki
PAJUNEN  Lassi Tapio Tuusula
PALOKAS  Fredrik Alexander Vantaa
PARMALA  Juha-Pekka Matias Helsinki
PEKKALA  Jemina Mariel Helsinki
PELTONEN  Kimmo Ensio Helsinki
PENNANEN  Anne Kaarina Vantaa
POKKINEN  Juuso Samuli Helsinki
PORRI  Lauri Valtteri Helsinki
PUHTO  Antti Juho Antero Vihti
PULKKINEN  Tommi Tapani Kirkkonummi
PULLIAINEN  Joona Oskari Helsinki
PUNKERI  Erik Antti  Vihti
PYLKKÖNEN  Simo-Ville Santeri Helsinki
RANTANEN  Esa Pekka Juhani Helsinki
RANTANEN  Kalle Aleksi Vantaa
RANTANEN  Lauri Juho Eemeli Karkkila
RAUTEVAARA  Arto Tapani Espoo
RAUTIAINEN  Markus Werner Helsinki
REILAMA  Risto Eero Olavi Helsinki
REINEKARI  Mikko Pertti Kalevi Helsinki
RINTANEN  Ilkka Lauri Johannes Nurmijärvi
ROINILA  Aleksi Mikko Juhana Helsinki
RÄSÄNEN  Petri Juhani Helsinki
RÄSÄNEN  Roni Sakari Helsinki
SADEHARJU  Sanna Meri Tuuli Helsinki
SALO  Severi Aleksis Helsinki
SAUKKONEN  Pasi Arvo Olavi Espoo
SAVOLAINEN  Harri Sakari Kauniainen
SAVOLAINEN  Jukka Pekka Tuusula
SETÄLÄ  Jaakko Samuli Espoo
SIMOLA  Pekka Juhani Helsinki
SOINI  Kalle-Petri Mikael Järvenpää
SUOKAS  Olli Mikael Helsinki
SUOMINEN  Timo Petteri Raasepori
SUTINEN  Jussi Heikki Ensio Järvenpää
SÄRKELÄ  Kari Tapio Vantaa

TAKKUNEN  Juhani Kalevi Helsinki
TAPOLA  Niklas Janne Mikael Helsinki
TAUPILA  Jarno Mauritz Hyvinkää
TIKKANEN  Joonas Viljami Espoo
TUURELA  Topi Tapani Kerava
VAALA  Jere Johannes Hyvinkää
WADENSTRÖM  Leif Runar Raasepori
VALKAMA  Venni Pentti Juhani Helsinki
VALTONEN  Topi Juho Tapio Tuusula
VAN DER STEL  Daniel Nicholas Vantaa
VAUHKONEN  Veli Ilari  Helsinki
VEIJALAINEN  Lauri Sakari Helsinki
VEIJOLA  Henri Kristian Espoo
WELTNER  Jori Juhani Vantaa
VUORINEN  Matias Tapio Helsinki
VUORIO  Petri Johannes Vantaa
VUORIPURO  Jari Osmo Hyvinkää
ÅSTEN  Atte-Bo  Helsinki
ÄRVÄS  Jesse Oskari Helsinki
ÖHMAN  Janne Mikael Lappi Helsinki
ÖRRI  Jyri Antero Vantaa

 Alikersantiksi
AHOLA  Toni Petteri Vantaa
AHONEN  Santtu Hannes Aleksi Helsinki
ENBERG  Wilhelm Johan Mikael Myrskylä
ESPO  Risto Mikko Espoo
FREDRIKSSON  Mathias Fredrik Lapinjärvi
HAKKARAINEN  Tomi Sakari Espoo
HIETARANTA  Aku Veikko Valtteri Espoo
HILDÉN  Timo Marko Pukkila
HÄGGBLOM  Niklas Emil Gunnar Vantaa
JORDBERG  Tuukka Kasperi Myrskylä
KARPPINEN  Nikke Pekka Olavi
KEINÄNEN  Ilari Johannes Helsinki
KOSKINEN  Mika Pekka Helsinki
KUKKONEN  Vesa Olavi Vantaa
LAHTIRANTA  Jarmo Mikael Espoo
LAINONEN  Mikka Teo Juhana Vantaa
LAMMI  Risto Eemil Helsinki
LAVONEN  Jari Matti Juhani Tuusula
LEHTOVIITA  Juho Eero Ilmari Helsinki
MASTOSALO  Pertti Juhani Espoo
MESZKA  Jan Kasimir Nurmijärvi
NUOTIO  Eero Tapio Helsinki
NYSTEDT  Mikael Carl Johan Loviisa
OIKARAINEN  Erik Tapani Nurmijärvi
OJA  Jesper Otto Iivari Helsinki
PERTTULA  Jone Petteri Vantaa
RANTALA  Olli-Pekka Juhani Helsinki
RANTANEN  Mika Kalevi Askola
RAUNIO  Ari Jorma Sakari Porvoo
SAHLBERG  Okkotapio Helsinki
SAKS  Jesse Jonas Kerava
SIITONEN  Mikael Leevi Edvard
SOININEN  Mikko Vesa Juhani Kerava
SUUTARI  Jesse Petteri Kirkkonummi
TAMMISTO  Sami Johannes Vantaa
TOKOLA  Jeremias Taneli Mäntsälä
WOLLSTEN  Oscar Henri Vantaa

 Korpraaliksi
AALTO  Teijo Tauno Tapani Helsinki
AHLHOLM  Tomi August Vantaa
AHLSTEDT  Jari Pekka Espoo
AHOLA  Roni Toivo Valdemar Helsinki
ALASAARELA  Hannu Kalevi Helsinki
ALIKKO  Jani Olavi  Hyvinkää
ANDERSSON  Eric Harry Anton Helsinki
ANTTILA  Mikko Juhani Myrskylä
ASUNTO  Arto Kalevi Raasepori
DONNER  Magnus Jonatan Kirkkonummi
EKEGREN  Niklas Valfrid Inkoo
ESKOLA  Jari-Pekka Helsinki
ETELÄVUORI  Jukka Tapani Vantaa
FORSSTRÖM  Kristian Henrik Mikael Hy-
vinkää
HAIMI  Janne Tapani Nurmijärvi
HALLIKAINEN  Mikko Antti Tapani Helsinki
HARSUNEN  Mikko Tapani Vantaa
HEIKKILÄ  Markus Mikael Porvoo
HEIMONEN  Tuomas Mikael Hyvinkää
HELISKOSKI  Joni Santeri Espoo
HIETALA  Jere Olavi Porvoo
HIETANEN  Tommi Petteri Vantaa
HONKALA  Markus Tapio Helsinki
HOVI  Joonas Tapio Aleksanteri Helsinki

HUUSKONEN  Sami Tapani Järvenpää
HYYTIÄINEN  Mikko Armas Vihti
HÄMÄLÄINEN  Mikael Sebastian Porvoo
JUDÉN  Georg Gunnar Hämeenlinna
JÄRVINEN  Jari Tapio  Helsinki
JÄRVINEN  Mika Petteri Helsinki
KAARAKAINEN  Janne Mikael Vantaa
KEMILÄ  Marko Kimmo Juhani Espoo
KERÄNEN  Marko Tapani Loviisa
KOIVISTO  Jesse Petteri Helsinki
KONTTINEN  Keijo Tapio Mäntsälä
KORPELAINEN  Timo Matti Nurmijärvi
KOSUNEN  Tapio Juhani Järvenpää
KYLLÖNEN  Olli Ilmari Espoo
LAAKSO  Markku Olavi Vantaa
LAPINHARJU  Jukka Pekka Kerava
LESKINEN  Waltteri Juhani Espoo
LINDSTRÖM  Jani Markus Helsinki
LUUKKONEN  Erkki Juhani Kerava
MALMSTRÖM  Atte Alpo Olavi Helsinki
MATIKAINEN  Joni Ilkka  Helsinki
METSI  Sami Olavi Helsinki
MUOTIALA  Simo Pekka Kauniainen
MÄKIPÄÄ  Aleksi Mikael Jukanpoika Espoo
NIEMINEN  Jarno Soini Tapio Helsinki
NIEMINEN  Roope Elmeri Myrskylä
NORDBLAD  Carl Christoffer Vidar Vantaa
PARTANEN  Jussi-Pekka Helsinki
RINTAMÄKI  Timo Juhani Helsinki
RUUSKANEN  Henri Severi Helsinki
RÖNNBÄCK  Janne Pekka Tapio Sipoo
SARIO  Antti Samuli Vantaa
SILVANDER  Jarmo Verneri Lohja
SINKKONEN  Ville-Pekka Ilmari Helsinki
SKÖLD  Miro Verneri Vantaa
SOIVIO  Ronny Martin Michael Helsinki
STENBÄCK  Henrik Bernhard Helsinki
SUHONEN  Johanna Kaarin Helsinki
TORVIKOSKI  Ilkka Samuli Espoo
TÖHÖNEN  Oskar Toivo Helsinki
UUKSULAINEN  Juho-Matti Henrikki Jär-
venpää
VAARA  Okko Ilmari Helsinki
VIIKARI  Ville Pertti
VILJAKAINEN  Juha Ilmari Helsinki
VÄISÄNEN  Otto Antero Espoo

 Ylimatruusiksi
HINDSBERG  Rainer Bror Mikael Helsinki
JOKELA  Juha-Pekka Helsinki
LATVALAHTI  Matti Tapani Vantaa
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Suomen Leijonan ritarimerkki. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
on 4.6.2016 myöntänyt Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin sihteerille ja mm. 
Oltermannin entiselle päätoimittajalle 
Jukka Sippolalle Suomen Leijonan 
ritarimerkin. 

Jukka Sippolasta 
lyötiin ritari



Kevään koulutuskausi lähenee 
loppuaan ja maanpuolustajatkin 
suuntaavat kesälaitumille lataa-
maan akkujaan.  Kunnosta ja 
kenttäkelpoisuudesta kannattaa 
huolehtia kesälläkin, vaikkapa 
kuntorasteilla. Kunnon maan-
puolustaja käy tietenkin kesällä 
ainakin yhdessä sotahistorialli-
sessa museossa tai kohteessa.

Kevään suurin koulutustapahtu-
ma Uudellamaalla pidettiin huh-
tikuun puolivälissä, 15.-17.4., 
jolloin Tuusulaan kokoontuivat 
neljän lukion turvakurssilaiset 
yhteiseen maastoviikonloppuun. 
Samana viikonloppuna aloit-
ti myös Reserviläisjohtaja 2, 
jonka toinen kurssiviikonloppu 
oli tätä kirjoitettaessa 14.-15.5. 
Kenttämuonituskurssi muonitti 
ja Maanpuolustusviikonlopun 
johtokurssi johti ja huolsi kaik-
ki viikonlopun kurssit.  Kurs-
siviikonloppu onnistui hyvin, 
kaikkien palautteiden keskiarvo 
oli yli neljä, ja lukiolaisilta saa-
tiin palautteessa mm. seuraavia 
kommentteja:

Hyvää:

- ruoka 
- tunnelma 
- koulutusrastit mielenkiintoisia 
- kouluttajat 
- oikeat armeijan varusteet 
- kouluttajan ihailtavan hyvät 
hermot teltassa (yksittäinen 
kommentti)

Saman viikonloppuna pidet-
tiin  Padasjoella myös vaativa 
JÄRES-partiokilpailu, johon 
osallistui seitsemän kolme-neli-
miehistä partiota, joista kaksi oli 

virolaisia Kaitseliitin toimijoita. 
Kilpailun voitto meni tällä kertaa 
Kuopioon.

Kevätkauden toinen suurempi 
kokonaisuus pidetttin 13.-15.5. 
Syndalenissa. Ohjelmassa oli 
mm kaikille reserviläisille avoin 
Tähyspanoskurssi ja vuosittai-
nen Intti tutuksi erityisryhmä-
kurssi kehitysvammaisille.  

Muita kevään kursseja olivat 
mm Gentelemannatävling Syn-
dalenissa toukokuun alussa, 
Henkisen ensiavun kurssi 21.5.  
ja Ammuntakurssi naisille 29. 
toukokuuta Rajamäellä. 

Syksyn suurin koulutustapahtu-
ma on syys-lokakuun vaihteessa 
Porvoon maanpuolustuspäivän 
yhteydessä pidettävä Suisto 
2016-harjoitus.  Harjoituksessa 
on sekä sotilaallisia valmiuk-
sia edistäviä että varautumis- ja 
turvallisuuskoulutuksen kursse-
ja. Harjoitukselle on perustettu 
omat Facebook-sivut.

 Koko kurssitarjonta löytyy in-
ternetistä osoitteesta www.mpk.
fi  koulutuskalenteri  Uusi-
maa. Kannattaa seurata myös 
muiden lähialueiden kursseja, 
mielenkiintosta koulutusta on 
tarjolla kohtuumatkan päässä 
mm Helsingin ja Kanta-Hämeen 
KOTU-yksikköjen järjestämänä.

Tärkeä muutos ilmoit-
tautumiskäytäntöön:
Viime vuoden lokakuun alusta 
alkaen MPK:n kursseille ei ole 
voinut enää ilmoittautua rekis-
teröitymättä ja kirjautumatta.  
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia 
MPK:n järjestelmään, rekiste-
röidy MPK:n sivujen www.mpk.
fi/koulutuskalenteri kautta, klik-
kaa kohtaa ”hanki tunnukset!

HUOM! Älä rekisteröidy uudel-
leen, jos olet unohtanut tunnuk-
sesi tai salasanasi; järjestelmä 
mahdollistaa toistaiseksi tupla-
rekisteröitymisen, mutta saman 
henkilön rekisterit pystyy yhdis-
tämään vain MPK:n keskustoi-
miston tietohallinnon tukihen-
kilö, jolla on varmasti muutakin 

tekemistä.  

Rekisteröitynyt henkilö voidaan 
myös helposti ”poimia” rekis-
teristä kurssille henkilökunnan 
toimenpitein, jos itse ilmoittau-

tuminen on syystä tai toisesta 
epäonnistunut tai haluaa kurssil-
le ilmoittautumisajan päätyttyä.  

Yhteystietoja:
MPK, Uudenmaan KOTU-yksikkö:

KOTU-yksikön päällikkö Harri Kaijansinkko, 040 4822 629, har-
ri.kaijansinkko@mpk.fi

Toimipaikka Tuusula, TKKK:n kampus, liikuntasalirakennuksen 
yläkerta.

UUDKOTUn koulutuspäällikkö Kaj Pettersson 040 4868 136, kaj.
pettersson@kolumbus.fi

MPK, Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri:

Piiripäällikkö ja Helsingin KOTU-yksikön päällikkö Timo Musta-
niemi 045 1803323, timo.mustaniemi@mpk.fi

Piirin koulutussihteeri Eeva Keränen, 040 5033 167, eeva.kera-
nen@mpk.fi

HELKOTUN koulutuspäällikkö  Olli Laurila 0500 440559, olli.
laurila@mpk.fi

Piiripäällikön,  koulutussihteerin ja HELKOTUn koulutuspäälli-
kön toimipaikka on Santahaminan Radioniemi, rak E 32.

Värikuulapeli yhdis-
tää nopeatempoista 
liikuntaa, taktiikkaa 
ja ammuntaa. Siksi 
se soveltuisi hyvin 
reserviläisten harras-
tamaksi lajiksi.
Hyvinkään reserviläiset ry jär-
jesti lauantaina 23.4.2016 yhdis-
tysten välisen värikuula kilpai-
lun. Nurmijärven ja Hyvinkään 
neljän miehen joukkueet ottivat 
toisistaan mittaa kolmessa viiden 
minuutin erässä. Kaksi ensim-
mäistä erää oli hyvin nopeatem-
poista, joukkueiden pyyhkiessä 
kentän puhtaaksi reilussa minuu-
tissa, Hyvinkään voittaessa en-
simmäisen ja Nurmijärven toisen 
erän.

Viimeinen mies  
pystyssä voitti
Ratkaiseva kolmas erä kesti pi-
dempään päättyen kaksintaiste-
luun, kun molemmista joukku-
eista jäi kentälle vain yksi pelaa-
ja. Puolen kentän ylitse käydyn 
laukaustenvaihdon jälkeen ken-
tälle viimeisenä jäi Nurmijärven 
joukkueen mies, joten Nurmi-
järvi päätyi voittajaksi numeroin 
2-1. Kilpasarjan jälkeen otettiin 
useita taisteluita 5 miehen sekoi-
tetuilla joukkueilla laajemmalla 
kentällä. Palaute tapahtumasta 
oli positiivista, ja näitä pyritään 
järjestämään useampia vuoden 
mittaan.

Paintball kehitetty 
USA.ssa
Paintball, jota Suomessa kutsu-
taan yleensä värikuulasodaksi, 

kehitettiin Yhdysvalloissa 80-lu-
vulla. Pelitapoja on erilaisia: 
kenttä-, metsä-, skenaario, jne. 
pelejä. Yleisesti kaksi joukku-
etta kilpailee toisiaan vastaan, 

pyrkien eliminoimaan toisen 
joukkueen pelaajat ampumalla 
heitä .68 kaliiberin värikuula-
aseilla. Aseita yleensä kutsutaan 
merkkaimiksi. Kilpailuun mah-

dollisesti liittyy lipunryöstö tai 
muu määrätty tehtävä. Reservi-
läisyhdistyksissä paintballia on 
aiemmin harrastettu aktiivisesti 
ainakin Hyvinkään ja Vantaan 

yhdistyksissä, lisäksi Puolustus-
voimat on käyttänyt värikuula-
aseita koulutuksessa.

Tekniikka kehittynyt
Teknisesti laji on kehittynyt vuo-
sien mittaan merkittävästi,  alku-
peräisiä hiilidioksidipatruunalla 
toimivia pumpputoimisia merk-
kaimia on edelleen saatavilla, ja 
niillä on jopa oma kilpasarjansa, 
mutta pääsääntöisesti nykyisin 
käytetään mekaanisia ja sähkö-
toimisia paineilmalla toimivia 
itselataavia merkkaimia.

Uudenmaan reserviläispiirissä on 
keskusteltu uusista liikuntalajeis-
ta, varsinkin kun ns. hikilajien 
osallistujamäärät ovat vähenty-
neet. Värikuulapeli on joukkue-
laji, joka kehittää kunnon lisäksi 
taktisia taitoja. Sitä voitaisiin 
harkita otettavaksi reserviläis-
piirin urheilulistalle. Hyvinkään 
Reserviläiset Ry esittää koemie-
lessä piirimestaruuskilpailun 
järjestämistä 3-henkisin joukku-
ein Hyvinkäällä syksyn aikana. 
Pyydämme piirin yhdistyksiä 
ilmoittamaan olisiko heillä mie-
lenkiintoa osallistua kilpailuun. 
Omia varusteita ei välttämättä 
tarvita, vaan ne voidaan tarjota 
järjestäjän puolesta.

TEKSTI JA KUVA:  
MIKA VIRTA

Värikuulapeli reserviläislajiksi?

KOTU-
yksikön
palsta

Turvakurssin itsepuolustuskoulutusta. (Kuvaaja Pirjo Vane) 

Ensiapua Intti tutuksi-kurssilla ( Kuvaaja: Hannele Lindstén) 

Suojatulta ja liikettä.


