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Reserviupseeripiirin ja –kerhojen syyskausi on jälleen alka-
nut. Se merkitsee paitsi toimintaa, myös seuraavan vuoden 
toiminnan suunnittelua. 

RUL juhli elokuun alussa 85-vuotisjuhlaansa Haminassa. Juh-
latapahtuma oli rakennettu yhteistoiminnassa Haminan Tattoon 
kanssa. Tapahtumaa voi erilaisina ohjelmamuotoineen pitää onnis-
tuneena. Ollessamme ennen Maneesissa vietettävää juhlatilaisuutta 
RUK:n kentällä, paikalla keskustelemassa oli mm. RUK:n johtaja. 
Tämä mukavalla tavalla kertoi jälleen kerran reserviläisten ja puo-
lustusvoimien avainhenkilöiden läheisestä suhteista.

Juhlassa julkistettiin myös RUL:n juhlavideo. Sen linkin saa kä-
siinsä RUL:n uutiskirjeistä tai esimerkiksi Youtubesta otsikolla 
´RUL 85 vuotta´.

Syksy on myös seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun aikaa. 
Reserviupseeriliiton toimintasuunnitelma ei vielä ole hyväksytty, 
mutta jo nyt siitä näkee painotuksia vuodelle 2017. Niitä ovat 
muun muassa reserviupseeribrändin kirkastaminen, viestinnän 
tehostaminen, varautumistoiminnan kehittäminen, mentortoimin-
nan laajentaminen sekä Suomi 100 vuotta. Mentortoiminnassa 
kokeneet reserviupseeriveljet ovat nuorempien upseerien käytet-
tävissä heidän suunnitellessaan elämäänsä yleensä ja esimerkiksi 
opintojaan. Vuoden 2017 osalta tavoitteena on mentortoiminnan 
laajentaminen suunnitelmallisesti piireihin ja kerhoihin. 

Uudenmaan reserviupseeripiirin ja –reserviläispiirin toiminnanjoh-
tajarekrytointi etenee. Ehdokkaat on haastateltu ja tavoitteena on 
valita toiminnanjohtaja syyskuun aikana. Rekrytointia hoidetaan 
läheisessä yhteistoiminnassa reserviläispiirin kanssa. Yhteistyö on 
ollut erinomaista.

Piirimme on itsekin päivittämässä toimintastrategiaansa. Työ saa-
tetaan loppuun syksyn aikana aikataulussa, joka niveltyy yhteen 
RUL:n 3-vuotissuunnitelman viimeistelyn kanssa. Piirimme strate-
gian painopistelueiksi ovat valikoituneet viestintä ja markkinointi, 

Piirit ovat toimineet yli vuoden ilman toiminnanjohtajaa. 
Tehtäviä jaettiin piirin työvaliokunnan jäsenten kesken 
ja välttämättömimmät vuosikelloasiat on saatu hoidettua. 

Vihdoinkin näyttää siltä, että tämä aika on päättymässä. Ensim-
mäinen toiminnanjohtajan hakukierros viime vuoden lopulla 
ei tuottanut toivottua tulosta ja käynnistimme uuden haun tänä 
keväänä. Saimme kymmenkunta hakemusta, joista molempien 
piirien työvaliokunnat yhdessä haastattelivat Järvenpäässä 31.8. 
kolme ehdokasta.   
Reserviläispiiri ja Reserviupseeripiiri ovat vieneet haku- ja va-
lintamenettelyä eteenpäin hyvässä yhteistyössä ja yksimielisesti. 
Tätä kirjoitettaessa syyskuun alussa, olen lisännyt piirihallituk-
semme 14.9. esityslistalle toiminnanjohtajan valinnan. Toivon, 
että prosessi etenee tyylikkäästi loppuun asti ja uusi toiminnan-
johtaja voi aloittaa tehtävässään jo lokakuun alusta.

Liittokokous Lappeenrannassa 19.11.

Reserviläisliitto kokoontuu liittokokoukseensa Lappeenrantaan 
lauantaina 19.11. Edessä on mielenkiintoinen kokous, kokouk-
sessa käsiteltäneen edelleen liiton sääntömuutosta sekä valitaan 
liitolle uusi puheenjohtaja. Uskon, että puheenjohtajaehdokkaita 
on tämän kirjoituksen ilmestyessä jo tiedossakin. Sääntömuu-
toskeskustelu on liittohallituksessa ollut etenkin liittohallituksen 
kokoonpanon osalta hajanaista ja osin repivääkin. En tässä vai-
heessa kannata hallituspykälän avaamista lainkaan. Suosittelen, 
että poistamme keväällä pidettävän liittokokouksen ja siirrymme 
yhden vuosittaisen kokouksen malliin. Liittohallituksen työsken-
telytapoja kehittämällä ja kokousten lukumäärää vähentämällä ja 
tuon toisen liittokokouksen poistamalla saavutamme tavoiteltuja 
säästöjä kokouskuluissamme. Samalla toteutamme liiton nimen 
lyhentämisen ja nykyaikaistamme kokouskutsumenettelyjäm-
me. Toivon runsasta osanottoa liittokokoukseen, luvassa on taas 
vuoden suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri toimijoiden 
yhteinen kokoustapahtuma. Tervetuloa vaikuttamaan!

Piirin toiminnanjohtaja

85-vuotiaan reserviupseeri-
järjestön toimintaa
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Huomionosoitukset 6.12.

Huomaan, että olen peräänkuuluttanut 
anomuksia liiton huomionosoituksista 
liian vaatimattomasti. Tätä kirjoitettaessa 
liiton mitalien piirikiintiöissämme on 
vielä tilaa. Tiedän, että joukoissanne on 
ansiokkaita jäseniä, jotka ansaitsevat tulla 
huomioiduksi. Arvoisat paikallisyhdis-
tyksen edustajat: Lähettäkää vielä viime 
hetken anomukset minulle joko postitse 
tai sähköpostilla!

Hyvää ja turvallista syksyä toivottaen

Ismo Nöjd 

puheenjohtaja 

Uudenmaan Reserviläispiiri

nuorten toiminnan aktivointi, tietoteknis-
ten välineiden ja uusien toimintatapojen 
käyttöönotto, ammunta ja liikunta sekä 
koulutus ja varautuminen.

Vuosi 2017 on maamme 100-vuotis 
juhlavuosi. On jännittävää nähdä, miten 
valtiovalta ja eri organisaatiot juhlistavat 
juhlavuotta. Piirimme osalta juhlallisuudet 
yhdistettäneen Järvenpäässä järjestettäviin 
vuosittaisiin Uudenmaan maanpuolustus-
päiviin.

Kansainvälinen tilanne on säilynyt kireänä. Pakkaa sekoitellaan 
ristiriitaisin lausunnoin ja erilaisin toiminta- ja yhteistyötaktiikoin 
erilaisissa yhteyksissä. Suomi jatkaa harkitulla linjallaan, jossa vii-
tekehyksen muodostaa ajatus Suomesta länsimaana. Tässä utuisessa 
maailmassa esitän arvostukseni sekä puolustusvoimien henkilöstölle 
että maanpuolustuksen vapaaehtoistoimijoille.

Jaripekka Turtiainen

Puheenjohtaja

Uudenmaan reserviupseeripiiri

Semper
fidelis -
aina uskollinen

Edellisillä vuosikymmenillä 
elimme optimismin aikaa. 
Neuvostoliiton hajoaminen 

päästi entiset neuvostotasavallat 
kansojen vankilasta. Nato kosis-
keli Venäjää läheiseen yhteistyö-
hön. Puhuttiin historian lopusta. 

Iloinen optimismi ei kestänyt kauan. WTC-iskusta tuli juuri 
kuluneeksi 15 vuotta. Arabikevään riemusta ei ole jäljellä kuin 
rippeitä. Euroopan ja USA:n sisäpolitiikkaa leimaa kahtiajakau-
tuminen ja riidanhaastaminen. Venäjä pyrkii rakentamaan entistä 
imperiumiaan, vaikka asevoimin, kun houkutusvoima ei riitä.

Suomen Ulkopoliittisen instituutin raportti ”Venäjän muuttuva 
rooli Suomen lähialueilla” herätti ankaran poliittisen keskuste-
lun. Siinä todettiin liian suorasukaisesti, että Venäjän kehitys on 
huolestuttava. Sisäpolitiikka on kriisiytymässä, ilmapiiri kiristyy; 
energiapolitiikka, harmaa vaikuttaminen ja sotilaallisen voiman 
käyttö ovat ulkopolitiikan jatkeita. Ruotsin Nato-selvitys päätyi 
suunnilleen samoihin lopputuloksiin. 

Reserviläisen näkökulmasta yhtä huolestuttavaa on Venäjän 
määrätietoinen sotilaallisen  hyökkäysvoiman kasvattaminen. 
Vaikka maalla ei ole varaa maksaa elämiseen riittäviä eläkkeitä, 
varustelusta ei tingitä. Tavoitteena on mm. nostaa lähivuosina 
VDV-maahanlaskujoukkojen vahvuus 72.000 mieheen – suurem-
maksi kuin useiden Euroopan maiden koko armeija. Joukkojen 
käytössä ovat laskuvarjoilla maahan pudotettavat panssarivaunut. 
Hyökkäys lähtee käyntiin, kun telat koskettavat maata. Uusimpi-
en BMD-4M -vaunujen huippunopeus on 70 km/h, aseistuksena 
100 mm kanuunat ja 30 mm automaattitykit. Siinä on pohtimista 
mailla, joiden suunnitelmat perustuvat verkkaiseen valmiuden 
nostoon tarvittaessa.

Emme kuitenkaan ole horjumassa. Suomessa yhteiskunta toimii 
luottamukseen perustuen. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on 
kaikista maista vähiten hauras ja sitkeä. Emme monien Länsi-
Euroopan maiden lailla purkaneet asevelvollisuusjärjestelmääm-
me. Meillä on hyvin koulutetut reservin joukot, jotka tekevät 
maanpuolustustyötä sitoutuneesti ja uskollisesti. Myös meidän 
reserviläisemme voivat käyttää tunnuslauseenaan ”Semper fide-
lis – aina uskollinen.”  Siitä Uudenmaan 34. maanpuolustuspäivä 
Porvoossa on hyvä näyttö. 

SEPPO VAHASALO

Päätoimittaja

Päätoimittajalta 

Päätoimittaja Seppo Vahasalo 
puolustaa isänmaata kaikilla 
aseilla, myös näppäimistöllä.

Puheenjohtajan
palsta

Puheenjohtajan
palsta



Maavoimat laajen-
taa panssarikaluston 
käyttöä neljään uu-
teen joukko-osastoon 
vuoden 2017 alussa. 
 
Panssarikaluston käytön laajen-
tamisen tavoitteena on kehittää 
varusmiesten ja henkilökun-
nan osaamista ja suorituskykyä 

mekanisoidun joukon kanssa 
toimittaessa. Lisäksi taistelu-
panssarivaunujen kuuluminen 
joukko-osastojen kokoonpanoon 
parantaa aselajien välistä yhteis-
toimintaa mahdollistamalla sen 
säännöllisen harjoittelun sekä 
monipuolistaa harjoitustoimintaa 
alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Osin Leopard 2A4-taistelupans-
sarivaunuilla korvataan käytös-

tä poistuvia vanhoja vaunuja. 
 
Jatkossa Panssariprikaatin lisäksi 
myös Jääkäriprikaatin, Kainuun 
prikaatin, Karjalan prikaatin ja 
Maasotakoulun varusmiehillä 
on mahdollisuus hakeutua taiste-
lupanssarivaunumiehistön kou-
lutukseen. Koulutusta annetaan 
joukko-osastoissa pienelle mää-
rälle varusmiehiä alkaen saapu-

miserästä 1/17. Varusmiehiä kou-
lutetaan Leopard 2A4-kalustolla. 
 
Panssarivaunumiehistön kou-
lutusaika on 347 vuorokautta. 
Varusmiehet suorittavat perus-
koulutuskauden omissa joukko-
osastoissaan, minkä jälkeen 

taistelupanssarivaunukoulutuk-
seen valitut suorittavat kalus-
tokurssin, taistelu- ja ampuma-

koulutuksen perusteet ja johta-
jaopinnot Panssariprikaatissa. 
Joukko-koulutuskaudeksi varus-
miehet palaavat takaisin joukko-
osastoihinsa. Puolustusvoimien 
henkilökuntaan kuuluvat saavat 
perus- ja jatkokoulutuksen Maa-
sotakouluun kuuluvassa Panssa-
rikoulussa.

Panssarikaluston käyttö laajenee   
Maavoimissa neljään joukko-osastoon

Panssarivaunumiehistön koulutusaika on 347 vuorokautta. ( KUVA: Wikipedia Commons) 

Suomi hyvin 
esille

Neuvottelukunnan mukaan 
Suomen muista jäsenmaista 
poikkeava puolustusratkaisu 
on saatu tuotua hyvin esille, 
jonka lisäksi Suomi on saa-
nut tukea muilta jäsenmailta. 
Kannanotossaan neuvottelu-
kunta painottaa kiinnittämään 
huomiota erityisesti laittomi-
en asemarkkinoiden ehkäi-
syyn sekä estämään laillista 
ja luvanvaraista vapaaeh-
toista maanpuolustusta sekä 
reserviläistoimintaa heiken-
tävien säädösten kirjaamisen 
direktiivin sisältöön.

– Eurooppa Neuvoston ke-
säkuussa hyväksytyssä yh-
teisessä kannassa kielletään 
tietyt asetyypit. On kuitenkin 
huomattava, että tämän yh-
teisen kannan mukaan myös 
kielletyiksi tuleviin aseiden 
kokoonpanoon ja lippaisiin 
voisi saada luvan tietyissä ti-
lanteissa, kuten maanpuolus-
tustarkoituksessa sekä koulu-
tuksellisissa ja historiallisissa 
tarkoituksissa. Neuvottelu-
asiakirja on luonnollisesti 
kompromissi, jossa on saatu 
sovitettua yhteen hyvinkin 
paljon eriäviä näkemyksiä, 
kannanotossa todetaan.

Valtioneuvoston asettaman 
neuvottelukunnan tehtävänä 
on ohjata ja valvoa Maanpuo-

lustuskoulutusyhdistyksen 
toimintaa sekä ohjata ja vah-
vistaa vapaaehtoista maan-
puolustusta.

Reserviläis-
liitto tarjoaa 
Ruotsille 
koulutus-
apua

Reserviläisliiton Puheenjoh-
taja Mikko Savolan mukaan 
Reserviläisliitto on mielel-
lään mukana rakentamassa 
uudelleen Ruotsin maavoi-
mien suorituskykyä.

Syyskuussa Orimattilassa pu-
hunut Savola muistutti, että 
puolustuksellinen suoritusky-
ky voidaan ajaa nopeasti alas, 
mutta sen uudelleenraken-
taminen on paljon hitaampi 
prosessi.

Ruotsi nousi ajankohtaiseksi 
aiheeksi, kun viime viikolla 
Ruotsin puolustusvoimien 
henkilöstöhuollon selvityk-
sessä esitettiin yleisen asevel-
vollisuuden palauttamista.

– Tulee kulumaan useita vuo-
sia ennen kuin Ruotsilla on 
taas merkittävää sodan ajan 
suorituskykyä maavoimien 
osalta, Savola totesi.

Savola muistutti, että Suo-
mella oli aikanaan merkittävä 
rooli Viron puolustuskyvyn 
synnyttämisessä. Puolustus-
voimat koulutti Virolle kan-
tahenkilökuntaa ja reservi-
läisjärjestöt lähettivät paikan 
päälle kouluttajia sekä tuki-
vat toimintaa taloudellisesti.

MPK:n toiminnan 
vuoden 2016 ensim-
mäisen vuosipuo-
liskon analysointi ja 
tarkastelu on saatu 
päätökseen. Tulok-
seen ei voi olla muu-
ta kuin tyytyväinen: 
sekä kouluttajien että 
koulutusvuorokausi-

en määrä on kasvanut 
vuoden takaisesta.
Kun tarkastelee kokonaisuutta 
näyttää siltä, että koulutusluvuis-
sa jopa edellisen ennätysvuoden 
2015 tulokset on ylitetty. Kurs-
seille on osallistunut lähes 25 
000 kansalaista ja koulutusvuo-
rokausien määrä on noin 44 000 
vuorokautta – noin 1 000 vuoro-
kautta enemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Merkillepantavaa on se, että 
kouluttajien koulutusvuorokau-
sien määrä on noussut noin 30 
% edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lukuisten uusien koulutusoh-
jelmien rakentaminen on moti-
voinut uusia kouluttajia mukaan 

koulutuksen kehittämiseen. 

Uudet koulutusohjelmat ovat 
käynnistyneet alkuvuonna hyvin. 
Muun muassa erikoisrajajääkäri-
koulutuksen kursseille osallistui 
jopa 90 % kutsutuista, pioneeria-
selajin koulutusohjelma valmis-
tui ja merenkulun koulutusohjel-
ma tulee syyskuussa hyväksyt-
täväksi. Lisäksi kolmivuotinen 

kyberturvallisuuskoulutuksen 
kehittämisohjelma saatiin tehtyä 
ICT Suomi ry:n rahoitukseen 
turvin. MPK osallistui ja koor-
dinoi myös reserviläisjärjestöjen 
osallistumista Turvallisuuskomi-
tean johtamaan Valtion hallinnon 
valmiusharjoitukseen (VALHA) 
yhdessä muiden turvallisuusalan 
järjestöjen kanssa.

Näkyvyyttä vapaa- 
ehtoiselle maan-  
puolustukselle

MPK on uusinut kotisivunsa, 
jotka aukaistiin viime viikolla. 
Saimme päätökseen hienosti 
toteutetun yhteistyöprojektin 

eri toimijoiden kanssa. Kiitän 
kaikkia projektiin osallistuneita 
niin omaa henkilöstöämme kuin 
vapaaehtoisia toimijoita kotisi-
vujen eteen tehdystä työstä. Toki 
tämän jälkeenkin riittää vielä 
hienosäätöä ja kehitysehdotuksia 
otetaan aina vastaan.

Parhaillaan viimeistellään ensi 
vuoden suunnittelua, jossa yh-
tenä tärkeänä kokonaisuutena 
on itsenäisyytemme 100-vuo-
tista taivalta juhlistavien ko-

konaisturvallisuustapahtumien 
koordinointi- ja järjestely. MPK 
on vahvasti mukana maanpuo-
lustusjärjestöjen ja turvallisuus-
toimijoiden yhteisessä Nuku 
rauhassa -kampanjassa. Yh-
teistyöllä saamme rakennettua 
joukon onnistuneita tapahtumia, 
joissa kansalaiset saavat tutustua 
kaikkiin kokonaisturvallisuuden 
rakentajiin.

Toiminta jatkuu  
kaikkialla

Synkkiä pilviä toimintaamme 
ovat tuoneet valtiovarainminis-
teriön elokuussa julkaistut bud-

jettiraamit. Niissä toistetaan jo 
viime vuoden syyskuussa esiin 
tullut 20 % vähennys- ja sääs-
tövelvoite (noin 400 000 euroa) 
koko strategiakaudelle vuoteen 
2020 asti. 

MPK onkin harmikseen joutunut 
käynnistämään yhteistoiminta-
neuvottelut organisaationsa ja 
henkilöstömitoituksensa uudel-
leen järjestämiseksi. Se on nega-
tiivinen viesti myös niille vapaa-
ehtoisille, jotka haluavat omalta 
osaltaan ottaa vastuuta sekä 
koulutuksen järjestäjinä että krii-
sivalmiuksien kehittäjinä sekä 
pitää huolta valtion päätehtävän, 
turvallisuuden ylläpidosta.

Realiteetti on se, että resurssit ei-
vät näköpiirissä olevassa tulevai-
suudessa lisäänny. Tämän vuoksi 
MPK:n on löydettävä kehittämi-
seen tarvittavat resurssit omasta 
toiminnastaan, organisaatiostaan 
ja henkilöstörakenteestaan. Näin 
sopeudutaan vääjäämättä edessä 
olevaan muutokseen ajoissa ja 
pidetään langat omissa käsissä. 

Kentällä oleville toimijoille vies-
tini on: tavoitteemme on säilyt-
tää ja jopa kehittää toimintaa, 

MPK:n toiminnanjohtajan katsaus:

”Tavoitteemme on säilyttää ja      
jopa kehittää toimintaa”

mikäli saamme pitää nykyre-
surssit. Teitä kaikkia arvokasta 
maanpuolustustyötä eri tavoin 
tekeviä tarvitaan!

Hyvää syksyn alkua!

PERTTI LAATIKAINEN
Toiminnanjohtaja

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laa-
tikainen. ( KUVA: Jukka Sippola)
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Suomen Reserviup-
seeriliiton perusta-
misesta tuli touko-
kuussa kuluneeksi 85 
vuotta. Juhlavuoden 
päätapahtuma järjes-
tettiin kauniissa kesä-
säässä 5.8 Haminas-
sa. RUK:n maneesis-
sa pidettyyn juhlaan 
osallistui lähes 600 
henkilöä.
Haminassa järjestettyyn juh-
latapahtuman monipuoliseen 
ohjelmaan kuului mm. kävely-
kierros Haminan keskustassa ja 
RUK:ssa, seppeleenlasku Kaa-
tuneiden upseerien patsaalla 
sekä tervetulococktailit ja itse 
pääjuhla maneesissa. Juhlata-
pahtuman päätti räiskyvä Tattoo-
marssishow Hamina Bastionissa 
illan pimetessä. 

Reserviupseerit - 
menestyjiä monella 
mittarilla
Pääjuhlassa puhunut Reser-
viupseerikoulun johtaja, eversti 
Markku Hutka, nosti puhees-
saan esille muun muassa reser-
viupseerioppilaiden koulutuksen 
kulmakiviä, kuten ihmisten joh-
tamisen. Hutkan mukaan koulu-
tus antaa hyvät eväät menestyä 
niin varusmiesten kuin reservi-

läisten johtajana ja tutkimusten 
mukaan reserviupseerit ovat 
menestyneet hyvin myös työelä-
mässä. Hän korosti myös RUK:n 
merkitystä yhtenäisen reserviup-
seeriston osaamisen ja hengen, 
ja tätä kautta poikkeusolojen 
puolustusvoimien suorituskyvyn 
luomisessa. 

Lisäksi Hutka toi esille hyvällä 
mallilla olevan RUK:n yhteis-
työn Reserviupseeriliiton kanssa 
ja esitti toiveen, että RUL:n piirit 
ja yhdistykset jatkuvasti tekisi-
vät ehdotuksia yhteistyön kehit-
tämiseksi.

Juhlassa oli myös RUL 85 vuot-
ta -videon ensiesitys. Videolla 
kuusi reserviupseeria kertoo ko-
kemuksistaan reserviupseeritoi-

minnasta eri vuosikymmenillä 
sotavuosilta aina nykypäivään. 
Video on nähtävissä Youtubessa. 

RUL:n liittovaltuuston puheen-
johtaja, majuri res. Jorma Kallio 
käsitteli juhlan päätössanoissaan 
reserviupseerien arvopohjaa, 
jonka peruskivinä on isänmaal-
lisuus, vastuuntuntoisuus ja va-
paaehtoisuus. Hän totesi, että 
arvojemme perustana on yleinen 
asevelvollisuus, joka mahdollis-
taa aina koko Suomen puolusta-
misen.

TEKSTI JA KUVAT: 
MARKUS LASSHEIKKI

Aluetoimistomme päällikkö Juho Raulo
Everstiluutnantti 
Juho Raulo johtaa 
Uudenmaan Aluetoi-
mistoa, joka hoitaa 
alueellamme ase-
velvollisten asioita. 
Kaartin Jääkäri-
rykmentin alainen 
aluetoimisto joutuu 
sopeutumaan puolus-
tusvoimien säästöi-
hin, mikä kasvattaa 
henkilöstön työmää-
riä. Juuri syksy on 
kiireisintä aikaa kut-
suntojen takia.

Uudenmaan reservipiirien toi-
mialueella on tapahtunut mer-
kittäviä henkilömuutoksia yh-
teistyökumppaneissa. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys MPK:n 
Etelä-Suomen maanpuolustus-
piirin uutena päällikkönä aloit-
ti tämän vuoden alussa eversti 
evp Timo Mustaniemi, ja eversti 
Ahti Kurvinen aloitti huhtikuun 
alussa Kaartin Jääkärirykmen-
tin komentajana kenraali Pekka 
Toverin jälkeen. Kaartin apu-
laiskomentajana toimii nykyisin 
eversti Petteri Jouko ja esikunta-
päällikkönä everstiluutnantti Jari 
Haataja.

Mutta reserviläisten kannalta 
yksi merkittävimmistä muu-
toksista tapahtui kuitenkin jo 
viime vuoden alussa, kun puo-
lustusvoimauudistuksen myötä 
kolme aluetoimistoa yhdistettiin 
Uudenmaan Aluetoimistoksi ja 
sen päällikkönä aloitti eversti-
luutnantti Juho Raulo. Lautta-
saaressa sijaitseva Uudenmaan 
Aluetoimisto hoitaa asevelvol-
lisuusasioita ja on reserviläisen 

asiointipiste, jos hän halua esi-
merkiksi tarkistaa kertausharjoi-
tuspäiviensä määrän tai sijoituk-
sensa.

Mahdollisuuksia  
sijoittamattomille
Aluetoimisto palvelee siis ase-
velvollisia, etenkin sijoitettua 
reserviä, mutta puolustusvoima-
uudistuksen myötä moni vart-
tuneempi reserviläinen menetti 
sodan ajan sijoituksensa. Evers-
tiluutnantti Raulo muistuttaa, 
ettei SA-tehtävän menettäminen 
saa viedä aktiivisuutta reservi-
läistoiminnassa ja nostaa esiin 
kaksi asiaa, joissa hän toivoo eri-
tyisesti sijoittamattoman reservin 
olevan mukana:

”Haluaisin hyödyntää sijoit-
tamatonta reserviä enemmän 
yhteiskunnan varautumistehtä-
vissä. Kyse on siis muiden kuin 

sotilasviranomaisten poikkeus-
olojen tehtävistä. Nekin ovat yh-
teiskunnalle elintärkeitä. Tämä 
on miettimisen ja kehittämisen 
arvoinen juttu, ja asiaa koskeva 
säädöspohja on saatava kuntoon. 
Esimerkiksi täydennyspoliisien 
lainsäädäntöä mietitään parhail-
laan uudelleen.”

”Näitä muiden viranomaisten 
poikkeusolojen tehtäviä, kuten 
esimerkiksi väestönsuojelua, 
ei kannata väheksyä, vaan niitä 
kannattaa ainakin kokeilla en-
nen lopullista päätöksentekoa 
mukaan lähtemisestä. Yhteiskun-
nan varautumiseen liittyvät mo-
niviranomaisharjoitukset myös 
lasketaan hyväksi reserviläisen 
kertausharjoituspäivissä.”

”Toisena muistutan veteraanien 
tukitoiminnasta, kuten VET-
RES-työstä. Se on todella arvo-
kasta, koska veteraanien rivit 
hupenevat vauhdilla koko ajan. 

Me nuoremmat maanpuolustajat 
voimme ojentaa tukemme heille, 
jotka varmistivat sodassa itsenäi-
syytemme”, Raulo sanoo.

Lisää naisia   
armeijaan
Everstiluutnantti Juho Raulo-
haluaa muistuttaa myös naisten 
vapaaehtoisesta asepalvelukses-
ta, joka on ollut mahdollista vuo-
desta 1995 lähtien.

”Jo noin 7000 naista on jo suorit-
tanut vapaaehtoisena varusmies-
palvelun. Tänä vuonna palveluk-
seen haki ennätysmäärä, mutta 
silti nuoria naisia kannattaa kan-
nustaa siihen. Tarjolla on hyvää 
koulutusta.”

Asepalvelukseen hakeutuneen 
naiset ovat yleensä hyvin mo-
tivoituneita, ja suurempi osa 
naisista kuin miehistä käy läpi 

johtajakoulutuksen. Jopa 60 
prosenttia asepalveluksen suorit-
taneista naisista on saanut johta-
jakoulutuksen varusmiesaikana.

Tilanne omassa maakunnassam-
me on jo lähtökohtaisesti hyvä, 
sillä hakijoita naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen oli tä-
näkin vuonna alueellisesti eniten 
juuri Uudeltamaalla, yhteensä 
211 naista.

Raulo lisää hymyillen, ettei hä-
nen omista tyttäristään kukaan 
ole ainakaan vielä käynyt armei-
jaa, mutta heidän kavereitaan on 
kyllä.

Ulospäin homma  
toimii…

Juho Raulo on pitkään ollut te-
kemisissä reserviläisten kanssa 
kolmessa eri aluetoimistossa.

RUL juhli komeasti Haminassa  

RUL:n puheenjohtaja Mikko Halki-
lahti painotti tervehdyspuheessaan 
reserviupseerien laajenevaa teh-
täväkenttää, sodan ajan tehtävistä 
maamme kokonaisturvallisuuteen.

Tangokuningatar 2014, vänrikki 
Maria Tyyster esiintyi maneesissa. 
RUL:n tuore kunniajäsen, kenraali 
Jaakko Valtanen seurasi ohjelmaa 
eturivistä. Pääjuhlan musiikista 
vastasi Laivaston soittokunta.

Uusmaalaisia juhlavieraita. Pekka Kunnas ja Kari Vahala Porvoosta, Markus 
Lassheikki Kirkkonummelta ja Esa Kukkonen Järvenpäästä.

”Raulon Janne”

Everstiluutnantti Juho Raulon − 
kutsumanimeltään Janne tuttu-
jen kesken − perheeseen kuuluu 
vaimo ja peräti kuusi tytärtä. 
”Ja kaksi karkeakarvaista sak-
sanseisojaa – nekin naaraita!” 
Juho Raulo virnistää. Lause on 
Raulolle tyypillistä huumoria, 
jota hän viljelee aina sopivassa 
seurassa.

Koirarodusta voi päätellä, että 
Juho Raulo harrastaa kanalintu-
jen metsästystä. ”Metsästän lin-
tuja kaikkialla Santahaminan ja 
Pelkosenniemen välillä”, Raulo 
hymyilee. ”Ja kyllä minä myös 
ruokapeurat ammun.”

Myös vaimo ja kaksi tytärtä 
metsästävät. Nuorin tytär on 
vielä koulussa, mutta vanhin on 
jo muuttanut kotoa pois.

Stadin kundi, joka 
viihtyy maalla

52-vuotias Raulo on syntyjään 
helsinkiläinen ja kirjoitti yli-
oppilaaksi arvostetusta Suoma-
laisesta yhteiskoulusta. Stadin 
kundi halusi kuitenkin varus-
miespalvelukseen mahdollisim-
man erilaisiin olosuhteisiin ja 
päätyi Ivaloon Lappiin. Sinne 
hän myös palasi töihin vuosina 
1984−87 käymänsä Kadetti-
koulun jälkeen.

Ammattiupseerin uraan tuli 
kuitenkin tauko melko pian tau-
ko. ”Luin kansantaloustiedettä 
pari vuotta Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisessä, sitten piti jo 
jatkaa sotimista”, everstiluut-
nantti Raulo naurahtaa.

Palattuaan upseeriksi vuonna 
1991 Raulo lähti Libanoniin 
UNIFIL-joukkoihin 17 kuukau-
deksi. Sen jälkeen hän oli YK-
joukoissa 1,5 vuotta Kroatissa. 
”Ulkomaan tehtävät eivät olleet 
muotia silloin, mutta minulla 
oli kielitaitoa ja halua”, Raulo 
toteaa.

Vielä sotakorkeakoulun jäl-
keen Raulo oli yli kaksi vuot-
ta ulkomaankomennuksella 
Hollannissa. Suomessa hänen 
tehtävänsä ovat pääosin liitty-

neet asevelvollisuusasioihin ja 
reserviläisten kanssa toimimi-
seen. Raulo on toiminut kol-
men aluetoimiston päällikkönä: 
Päijät-Hämeen, Helsingin ja nyt 
Uudenmaan aluetoimiston.

”On tärkeää muistaa käydä 
toimialueemme Uudenmaan 
reunoillakin. Jos on päällek-
käisiä tilaisuuksia, menen itse 
mieluummin muualle maa-
kuntaan kuin jään Kehä III:n 
sisäpuolelle. Olenkin pyrkinyt 
noudattamaan sitä, että olen 
mahdollisimman vähän toimis-
tossa ja alaisten on opittava 
pyörittämään arkirutiinit ilman 
päällikköä.”
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Järvenpään Reservi-
läiset ry viettää tänä 
vuonna 60- vuotis-
juhliaan, yhdistyksen 
perustamispäivä oli 
31.5.1956. 
Järvenpään Reservin aliupseerit 
ry:n perustivat Paavali Savo-
lainen, Pentti Lauren, Holger 
Frilund, Mikko Kepponen, 
Väinö Pekkanen, Yrjö Uusi-
kivi, Juho Kiiskilä, Johannes 
Kalpio ja Eero Rämö. Yhdis-
tyksen nimen- ja sääntömuutos 
toteutettiin vuonna 1997, tuosta 
vuodesta alkaen yhdistyksen jä-
senyys ei ole edellyttänyt aliup-
seerikoulun käyntiä.

Yhdistys muisti edesmenneitä 
Järvenpäähän haudattuja perus-
tajajäseniään viemällä heidän 
haudoillaan pienet seppeleet 
yhdistyksen perustamispäivänä. 
Järvenpään hautausmaalla jär-
jestettyyn tilaisuuteen osallistui 
yhdistyksen aktiiveja ja perusta-
jajäsen Eeron Rämön sukulaisia. 
Tilaisuus oli hyvin suunniteltu ja 
juhlallinen, Eero Rämön suku-
laiset olivat hyvin otettuja tilai-
suudesta.

Tämän vuoden aikana yhdistys 
on esitellyt toimintaansa Järven-
pään kävelykadulla Järvenpää- 
päivänä ja Maa elää- tapahtu-
massa. Perinteinen Järes- kilpai-
lu järjestettiin keväällä Padas-

joella MPK:n kurssina. Vuoden 
tapahtumien huipentuma on 
3.12.2016 järjestettävä juhla Jär-
venpään Seuratalolla.

TEKSTI JA KUVAT:  
TIMO ÅKMAN

Järvenpään Reserviläiset muisti perustajiaan

”Aiempi virkapaikkani Päijät-
Häme oli keskisuuri aluetoimis-
to, ja pienellä paikkakunnalla on 
mahdollista kohdata ihmiset yk-
silöinä. Mutta Uusimaa on ihan 
omaa luokkaansa asevelvollisten 
määrällä mitattuna”, Raulo ver-
taa.

”Uudenmaan Aluetoimiston 
henkilöstö elää ja vaihtuu koko 
ajan, mutta täyttöaste on kuiten-
kin ihan kohtuullinen ja hakijoita 
löytyy.”

Päällikön lisäksi aluetoimistossa 
työskentelee 30 henkilöä, josta 
puolet on siviilejä.

”Meillä on nykyisessä Uuden-
maan Aluetoimistossa vähem-
män väkeä töissä kuin ennen täl-
lä alueella toimineessa kolmessa 
aluetoimistossa yhteensä oli. 
Mutta olemme pärjänneet hyvin, 
ja myös asiakaspalaute on hyvää. 
Jopa reserviläiskirjeen lähettä-
misestä ylimääräisenä hommana 
selvittiin.”

…vaikka säästöt  
rasittavat

”Ulospäin näyttää siis hyvältä. 
Todellisuudessa aluetoimiston 
henkilöstö on tosi väsynyt. Jak-
saminen on kovilla, kun ei ole 
hetken hengähdystaukoa”, Raulo 
kertoo.

”Tosiasiassa emme olisi selvin-
neet reserviläiskirjeen lähet-
tämisestä aikataulussa ilman 
vapaaehtoisten reserviläisten 
antamaan apua. Olimme ainoa 
aluetoimisto, joka päätyi tällai-
seen ratkaisuun. Vapaaehtoiset 
olivat kertausharjoituksessa aut-
taessaan kirjeen postittamisessa. 
Halukkaat löydettiin järjestöjen 
kautta ja viidakkorummulla.”

Uudenmaan reservipiireihin ei 
kuitenkaan tullut tukipyyntöjä, 
vaikka Raulon mukaan vapaaeh-
toisia saatiin myös pääkaupun-
kiseudun ulkopuoliselta Uudel-
tamaalta.

Puolustushallinnon säästöt pu-
revat jatkossakin Uudenmaan 
Aluetoimistoon:

”Viimeisin säästötieto on se, että 
joudumme muuttamaan pois 
Lauttasaaresta, koska valtionva-
rainministeriön mukaan meillä 
on täällä liikaa neliötä. Käytän-
nössä muutto kuitenkin toteutu-
nee vasta, kun olemme saaneet 
uudet tilat. Toivottavasti muutto 
ei kuitenkaan toteudu syksyai-
kana, sillä silloin on liian kiire 
kutsuntojen takia.”

Säästöjen takia Puolustusvoimat 
joutui irtisanomaan merkittäväs-
ti erilaisia tiloja, kuten mm. up-
seerikerhoja. Jopa Sotamuseokin 
joutuu etsimään uudet tilat.

”Resurssien supistuminen pakot-
taa miettimään voidaanko asioita 
tehdä toisin”, Raulo pohtii.

Myös MPK:n   
resurssit supistuvat

Säästöt puolustusmäärärahoista 
näkyvät myös niin, että Puolus-
tusvoimat vähentää MPK:n kurs-
sien tilauksiaan. Tämä yhdistet-
tynä MPK:n suoran valtiontuen 
laskuun on johtanut siihen, että 
MPK on nyt joutunut aloitta-
maan yhteistoimintaneuvottelut 

palkatun henkilöstön vähentä-
misestä.

”Sotilaallista valmiutta pal-
velevista MPK:n kursseista ei 
luovuta, mutta säästöt näkyvät 
mm. kurssien yhdistämisenä. Ja 
piiripäällikkö Timo Mustaniemi 
joutuu miettimään entistä tar-
kemmin mitä MPK pystyy jär-
jestämään”, Raulo kuvaa.

Haastattelun lopuksi everstiluut-
nantti Raulo sanoo toivovansa, 
että reserviläisjärjestöt pystyvät 
nuorentamaan jäsenpohjaansa.

”Kannattaisiko myös yhdistää 
voimia?” Raulo heittää ja kertoo, 
että hänen aiemmalla toimialu-
eellaan Päijät-Hämeessä oli yksi 
yhteinen piiri.

”Arvostan suuresti reserviläis-
toimintaa”, Raulo naurahtaa: 
”Minuakaan ei olisi ilman sitä, 
sillä äiti ja isä tapasivat reser-
viupseerien iltamissa!”

JUKKA SIPPOLA

Väinö Pekkasen seppeleen tekstiä 
lukee Hannu Jaakkola.

Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan poika Risto Rämö kiitti yhdistys-
tä isänsä muistamisesta.

Hautausmaakäynnin jälkeen 
muisteltiin tapahtumia Järvenpään 
Hiihtomajalla, Uudenmaan Reservi-
läispiirin puheenjohtaja Ismo Nöjd 
alusti keskustelun.

Uudenmaan Aluetoimisto sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa 
Pohjoiskaari 36. Samassa osoitteessa on aikanaan sijainnut myös Merivoi-
mien esikunta.  (KUVA: Google maps). 

Everstiluutnantti Juho Raulo 
on Uudenmaan Aluetoimis-
ton päällikkö.

(Kuva: Jukka Sippola)
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Sotaveteraanien kannatusjäsen-
ten, Keravan Reserviupseeri-
kerhon, Keravan Reserviläisten 
sekä muiden kansalaisjärjestö-
jen edustajat toimivat keräys-
ryhmien johtajina, kun Kaartin 
Jääkärirykmentin varusmiehet 
suorittivat kahteen eri otteeseen 
varusmieskeräystä Keravalla ke-
sän aikana.

Keravalla varusmieskeräysten 
tukikohtana on käytetty Sompion 
pallokenttää ja usein keräysmat-
kalle on lähdetty veteraani Frans 
Krogellin sanojen saattelemana. 
Useaan kertaan keräysjohtajana 
toiminut Keravan Reserviupsee-
rikerhon puheenjohtaja Aki Mä-
kirinta on suunnitellut keräyk-
sen toteutuksen. Kerava on jaettu 
22 eri keräysalueeseen ja kerä-
ysryhmien johtajat kyyditsevät 
varusmiehet omilla autoillaan 
alueille sekä auttavat ja opas-
tavat varusmiehiä ovelta ovelle 
keräyksen aikana. Keräysreissul-
ta palatessa lahjoitusten summa 
lasketaan ja tilitetään keräysjoh-
tajalle kerääjittäin ja keräysryh-
mittäin. Pientä kilpailua on usein 
havaittavissa sekä kerääjien että 
keräysryhmien kesken. Tämän 

jälkeen on voinut nauttia hyvin 
ansaitut kahvit, jotka Keravan 
Reserviläiset tarjoavat kerääjille. 

Kesäkuussa järjestetyn keräyk-
sen suoritti 80 varusmiestä ja 
elokuussa 66. Kahden keräyksen 
tuotto pelkästään Keravalta oli 

yhteensä liki 12.000 €. 

Veteraani Vastuun järjestämien 
veteraanikeräysten tuotto menee 
suoraan veteraaneille erilaisina 
palvelu- ja taksiseteleinä, joiden 
avulla tuetaan mm. veteraanien 
kotona asumista ja kuntoutusta.

Varusmieskeräysten lisäksi jär-
jestetään lipaskeräyksiä kaksi 
kertaa vuodessa.

Keski-Uudellamaalla (Kerava, 
Tuusula, Järvenpää) kerätyistä 
rahoista kootaan yhteinen potti, 
joka jaetaan tasan Keski-Uu-

dellamaalla asuvien veteraanien 
kesken.

TEKSTI:   
LAURA RUOTSALAINEN 
JA ELINA SARIN
KUVAT: AKI MÄKIRINTA

Järvenpään Reser-
viupseerikerhon jä-
senet aloittivat vete-
raanikeräystoiminnan 
Järvenpäässä vuonna 
1988. Kuluva vuosi on 
jo 28. tässä toimin-
nassa, johon vuosien 
varrella on osallistu-
nut 115 jäsentä. Ker-
hoon kuuluu tällä het-
kellä 336 jäsentä. 
Vuosina 1988-2006 kerhon jä-
senet suorittivat 19 lipaskeräystä 
Järvenpään sotainvalidiosaston 
hyväksi pyhäinpäivän aattoina.

Vuosina 2001-2006 kerhon jä-
senet johtivat 12 HELITR:n va-
rusmiesten suorittamaa ovelta-
ovelle keräystä Järvenpään so-
tainvalidiosaston hyväksi.

Vuosina 2004-2016 kerhon jä-
senet ovat suorittaneet talvisodan 
päättymispäivään liittyen ja py-
häinpäivän aattoina kaikkiaan 23 
lipaskeräystä.   

Vuosina 2006-2016 kerhon jä-
senet ovat johtaneet 21 varus-
miesten suorittamaa ovelta-ovel-
le keräystä.

Varusmieskeräyksiin tuen ovat 
vuosien varrella antaneet HE-

LITR, PSPR ja VIESTIR sekä 
KAARTJR vuodesta 2015 alka-
en.

Kiitettävällä tavalla keräystoi-
mintaan ovat osallistuneet myös 
Järvenpään Reserviläisten ja Tur-
vakurssin Killan jäsenet.

TEKSTI JA KUVAT  
VEIKKO KARHUMÄKI 

Korpraali Neihum tuloksenteossa. 

                        

Veteraanikeräyshistoriaa Järvenpäästä 

Veteraanikeräyksiä varusmiesten voimin Keravalla

Keräysryhmät laskevat saamiaan lahjoituksia. Kerääjät tilittävät keräyssumman keräysjohtaja Mäkirinnalle.

 Varusmiehet Veikko Karhumäen tulopuhuttelussa. (Kuva vänr Jerry Piirai-
nen.)

 Keräysjohtajat vasemmalta: Esko Sarkanen (JäRuk), Teemu Weckström 
(JäRuk), Jukka Laatunen (JäRuk), Timo Mäki (JäRes), Kari Kettunen (JäRuk), 
Juha Koskenranta (JäRuk), Heikki Tala (JäRuk), Matti Juntunen (JäRuk), Antti 
Mäki (TKK), Arno Tarjas (JäRuk), Veijo Meisalo (TKK/JäRuk, Arnon takana), 

 Jääkäri Karjalainen keräystoiminnassa
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Heinäkuun viimeisellä 
viikolla kävi Nurmi-
järvellä vieraita Del-
brückista läntisestä 
Saksasta. Delbrück 
sijaitsee Nordrhein-
Westfalenin osavalti-
ossa Lippe-joen var-
rella ja on kooltaan 
puolet Nurmijärvestä. 
’
Asukkaita Delbrück:ssa on reilut 
30.000. Vierailijat olivat St. Jo-
hannes Schützenbruderschaftin 
jäseniä puolisoineen. Vierailuun 
osallistui noin 40 henkilöä.

Saksalaiset paikallis-
puolustusjoukot

Schützenbruderschaftit ovat näi-
nä päivinä saksalaisista paikal-
lispuolustusjoukoista muotoutu-
neita perinneyhdistyksiä joiden 
historia ylettyy aina 1400-luvul-
le saakka. Reserviläisten tapaan 
jäsenet ovat yhdistystoiminnan 
lisäksi monesti rakentamas-
sa yhteiskunnan turvallisuutta 
esimerkiksi sitoutuneisuudella 
sotilaallisiin joukkoihin tai va-
paapalokuntaan. St. Johannes 
Schützenbruderschaftin ja Nur-
mijärven yhdistävä tekijä on kui-
tenkin nurmijärveläinen Risto 
Tenhunen perheineen. Risto on 
aiemmin asunut useita vuosia 
Delbrückissa ja on sekä St. Jo-

hannes Schützenbruderschaftin 
että Nurmijärven Reserviläiset 
Ry:n jäsen.

Saksalaiset vieraat saapuivat 
Suomeen torstaina 28.7. ja tu-
tustuivat perjantaina Helsin-
gin nähtävyyksiin. Lauantaina 
kulki tie kohti Nurmijärveä ja 
tutustumista Myllykosken mai-
semiin. Myllykoskelta tultiin 
Kirkonmäelle jossa suntio Mika 
Ekholm kertoi Risto Tenhusen 
saksaksi kääntämänä Nurmijär-
ven kirkon ja viereiselle hauta-
usmaalle haudatun saksalaisen 
sotilaan Gustav Zapfin ja hänen 
muistomerkkinsä historiasta. 
Sotiemme veteraaneja paikalla 
edusti Eino Uusikari. Jukka 
Anttila lausui Nurmijärven 
kunnan terveiset.

Tervehdys Gustav 
Zapfin muistomerkillä

Suomen Vapaussodassa kaatu-
neen saksalaisen sotilaan Gus-
tav Zapfin hautamuistomerkki 
kunnostettiin alkuvuodesta 2013 
reserviläisyhdistyksien toimes-
ta. 20.4.2013 tuli kuluneeksi 95 
vuotta Gustav Zapfin kaatumi-
sesta, jolloin uudistetulla muis-
tomerkillä järjestettiin pienimuo-
toinen tilaisuus seppeleenlaskui-
neen. Tällä kertaa tervehdyksen 
muistomerkille toivat saksalaiset 
Schützenbruderit Nurmijärven 
reserviläisten toimiessa kunnia-

osastona. Hautausmaalta siirryt-
tiin lähistölle saunomaan, pesey-
tymään ja paistamaan makkarat. 
Ennen saunomista kodalla tutus-
tuttiin Sisu A-45 maastokuorma-
autoon.

Peseytymishetkeä seurasi käyn-
ti Kirkonkylällä reserviläisyh-
distysten kerhotilassa, jossa 
Nurmijärven Reserviläiset Ry:n 
puheenjohtaja Mikko Tomperi 
kertoi paikallisesta reserviläis-
toiminnasta. Esittely käännettiin 
englannista saksaksi. Tämän 
jälkeen reserviläiset ja Schüt-
zenbruderit marssivat parijo-
nossa kylän halki tervehtimään 
50-vuotta täyttävää Risto Ten-
husta.

Saksalaiset vieraat suuntasivat 
sunnuntaina 31.7. kotia kohden. 
Oli hienoa saada olla yhdistä-
mässä ja edistämässä molempi-
en yhdistysten yhteistoimintaa. 
Vieraat olivat innoissaan, kiit-
tivät kovasti upeasta nurmijär-
veläisestä vieraanvaraisuudesta 
ja kutsuivat Nurmijärven re-
serviläiset tutustumaan omaan 
toimintaansa Saksassa, Risto 
summasi vierailta saamaansa pa-
lautetta.

 MIKKO TOMPERI

St. Johannes 
Schützen-   
bruderschaft  
vieraili 
Nurmijärvellä

  Joukot Gustav Zapfin hautamuistomerkillä. (Kuva: Keijo Mäkelä)

Tutustuminen Sisu A-45 maastokuorma-autoon. (Kuva: Keijo Mäkelä)

Järvenpääläinen kouluttajaikoni, ylivääpeli 
( res ) Juha Nuutinen siirtyi suureen tun-
temattomaan elokuun 23. päivänä kuluvaa 

vuotta. Juha menehtyi kotonaan yllättävään 
sairauskohtaukseen juuri ennen 60:ttä synty-
mäpäiväänsä. Hänet siunattiin haudan lepoon 
30.9. Järvenpäässä läheisten reserviläisveljien ja 
omaisten saattelemana.

Alun perin Suonenjoella syntyneelle, mutta Hei-
nolan kautta Järvenpäähän kotiutuneelle Juha 
Nuutiselle reserviläistoiminta oli sydäntä lähellä 
oleva harrastus. Yhtä innokkaana hän oli läh-
dössä kertausharjoituksiin kuin oman seuransa, 
Järvenpään reserviläisten järjestämiin muihin 
tilaisuuksiin, kuten järjestyksenvalvojaksi, liiken-
teenohjaajaksi tai sotaveteraanien lipaskeräyksiin 
maksamaan nuorempien reserviläisten kunniavel-
kaa sodat nähneille sukupolville. 

Oman järjestönsä lippumestarina Juha hoiti vel-
vollisuutensa esimerkillisesti, ja oli usein nähty 
hahmo niin maanpuolustusjuhlien paraateissa 
kuin merkkipäivien aikaan kunniavartiossa tai 
Järvenpään Rintamaveteraanien lipun kantajana. 
Nuutinen myös lahjoitti omalle kerholleen reser-
viläisaseen, sakolaisen rynnäkkökiväärin ampu-
maharrastuksen ylläpitämiseksi. Toivottavasti ase 
on ahkerassa käytössä. 

Ensimmäinen oma muistikuvani Juha Nuutisesta 
on ajalta, jolloin Hyrylässä oli vielä varuskunta, 
ja kertausharjoituksia pidettiin muun muassa sen 
alueella olevan Rouvalin autiotilan lähiseuduilla. 
Tuolloin Porvoossa asuvana olin kuullut, että 
keskisellä Uudellamaalla oli harjoituksissa teke-

misen meininkiä ja reipasta pöhinää. Opinhalui-
sena astelin kohti ilmoittautumispaikkaa, jonka 
löysin äänen perusteella. Metsästä kaikui näet 
voimallinen huuto, jota kohti oli helppoa suun-
nistaa. Ankaran noitumisen säestyksellä kuorma-
autosta purettiin kohta alkavan harjoituksen 
varusteita, ja operaatiota johti pitkä, roteva mies, 
joka jakoi ohjeita huutoäänellä. 91-mallisen 

maastopuvun rintamuksessa luki huutajan nimi. 

Nuutinen. 

Myöhemmin teimme Juhan kanssa lukuisia har-
joituksia Sandiksessa, Tuusulassa, Syndalenissa 
ja milloin missäkin ; minä usein harjoituksen 
johtajana ja kelpo ylivääpeli kouluttajana. Juuri 
kouluttajana Juha olikin omimmillaan, arvostettu 
ja pidetty myös läheisimpien reserviläisveljiensä 
keskuudessa. Keskisellä Uudellamaalla oli vielä 
vuosituhannen vaihteen jälkeenkin tiivis, puolen 
tusinan henkilön muodostama ydinkouluttaja-
joukko, johon Juha kuului yhtenä primus motori-
na. Sen porukan kanssa oli hyvä lähteä suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan mitä tahansa harjoitusta, 
sillä antoipa pojille minkä tehtävän tahansa, niin 
siihen saattoi luottaa, että homma tuli hoidettua 
ajallaan ja reserviläiset koulittua.

Kertausharjoituksissa Juha Nuutinen lähimpine 
aseveikkoineen oli useimmiten ensimmäisenä 
johtamassa kaluston noutoa ja jakoa varuskunnis-
ta  ja viimeisimpänä huoltamassa ja palauttamas-
sa varusteita takaisin, kun muut harjoituksissa 
olleet olivat jo kotisaunan lämmössä muistele-
massa viikonvaihteen opetuksia. Viikonlopun 
jälkeen hän oli useimmin varannut maanantain 
vapaaksi ja vietti sen saunoen ja viikonlopun 
kokemuksia puntaroiden. 

Rastikouluttajana Juha oli vanhan koulun miehiä, 
joille nykyinen syväjohtajuus oli täyttä hepreaa. 
Ei ollut kerran tai kaksi, kun harjoituksen johtaja-
na jouduin poistumaan Juhan rasteilta lähimmän 
pajupusikon taakse nauramaan, kun nuoremmat 
reserviläiset vapisivat iäkkään ylivääpelin räime-

än äänen opastaessa heitä kevyen konekiväärin 
tai kertasingon käyttöominaisuuksiin. Nuutinen 
saattoi olla jopa nuoremmille upseereille pelot-
tava hahmo, todellinen sotajumala, joka edellytti 
määrätietoista johtamista ja reilua äänenkäyttöä 
kaikissa tilanteissa. 

Moni alun perin säikyistä peruskertaajista löysi 
Juha Nuutisesta kuitenkin ymmärtäväisen ja 
osaavan henkilön, kun siirtyi ensin apukoulutta-
jaksi Juhan haukansilmien alle ja vihdoin omien 
rastien itsenäiseksi vastuuhenkilöiksi Nuutisen 
alkaessa kasvattaa uutta vastuuporukkaa ja siirty-
essä itse pikku hiljaa sivuun kertausharjoitusten 
järjestelytehtävistä. Pääosan omasta siviilityös-
tään Juha teki turva-alalla ja järjestyksenvalvo-
jana. 

Jotenkin huvittaa ajatus edesmenneestä ylivääpe-
listä taivaan kirkkaammilla kartanoilla, jossa hän 
opettaa tuomiopäivän pasuunaa muistuttavalla 
äänellään arkkienkeleitä kevyen singon käytössä. 
”Maali miehistönkuljetusvaunu oikealla, etäisyys 
sata metriä. Tuhotkaa!”

Ylivääpeli ja aseveli Juha Nuutista, joka lähti 
hivenen varhain keskuudestamme, tulee ikävä.

Käsi lippaan ja keveät mullat aseveikolle. 

Mutta sitä ääntä … Sitä ei unohda koskaan. 

ANTTI KAURANNE

Juha Nuutinen in memoriam

Ylivääpeli Juha Nuutinen ( 1956-2016 ) oli vanhan koulu-
kunnan kouluttaja.
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Upinniemessä 15.6 pidetyssä 
kotiutuskahvitilaisuudessa pal-
kittiin perinteisin menoin Ran-
nikkoprikaatissa palveluksensa 
hyvin suorittaneita varusmiehiä. 
Merellisen valmiusyhtymän 
komentajana huhtikuun alus-
sa aloittanut kommodori Vesa 
Tuominen arvioi osaltaan va-
rusmiesten koulutuksen onnistu-
neen hyvin. 

Parikymmentä eri tahoa, mm Ur-
lus-säätiö, Rannikkotykistökillat 
ja Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
set olivat paikalla saapumiserien 
2/15 (347 vuorokautta palvellei-
den) ja 1/16 (165 vuorokautta 
palvelleiden) varusmiesten ko-

tiutuskahvitilaisuudessa. 

Useimmat ”kummi”tahoista hyö-
dynsivät tilaisuutta kertoakseen 

samalla omasta toiminnastaan 
ja värvätäkseen uusia toimijoita 
riveihinsä. Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin ja Uudenmaan 
Reserviläispiirin puu-alustalla 
olevat plaketit luovutettiin up-
seerikokelas Ville Mäkiselle 
merikomppaniasta ja kersantti 
Kari Luostariselle sotilaspolii-
sikomppaniasta. 

TEKSTI JA KUVAT:  
MARKUS LASSHEIKKI

 

Ilmatorjuntamuseon isäntä, so-
takamreeri Matti Kulmala luo-
vutti 8 500 euron lahjoituksen 
Järvenpään Rintamaveteraanien 
majalla 17. elokuuta VETRES 
Keski-Uusimaalle jaettavaksi 
Veteraanivastuu ry:n Keski-
Uudenmaan keräysalueen toi-
milla Sotainvalidien Veljesliiton 
Järvenpään ja Keravan seudun 
osastoille, Järvenpään ja Tuusu-
lan rintamaveteraaniyhdistyksil-
le sekä Järvenpään, Keravan ja 
Tuusulan sotaveteraaniyhdistyk-
sille.

Kulmala täytti 75 vuotta 11. hei-
näkuuta ja toivoi muistamiset 
lahjoituksena VETRES-alueen 
seitsemälle veteraanijärjestölle. 
Lahjoitus kertyi 153 suoritukses-
ta, joilla muistettiin syntymäpäi-
väänsä viettänyttä maanpuolus-
tusmiestä.

VETRES Keski-Uusimaa on Jär-
venpään, Keravan ja Tuusulan 

alueella toimiva 38 sidosryh-
män rekisteröimätön 8. joulu-
kuuta 1999 perustettu yhteis-
toimintaorganisaatio.

Veteraanivastuu ry on pe-
rustettu 12.lokakuuta 2006. 
Veteraanivastuun Keski-Uu-
denmaan Sotiemme Veteraanit 
–keräysten alue on sama  kuin 
VETRES Keski-Uusimaan 
toiminta-alue.
VETRES Keski-Uusimaan perin-
neyhteyshenkilö Jarmo Ahonen 
(vas.), sotakamreeri Matti Kul-
mala, Järvenpään Sotaveteraa-
neista Eeva Lindroos, Keravan 
Sotainvalidiosastosta Klaus 

Koivunen, Järvenpään Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Heikki Lindroos, 
Veteraanivastuun Keski-Uudenmaan 
keräysalueen piiripäällikkö ja 
Järvenpään Rintamaveteraanien 
puheenjohtaja Lassi Paavonkallio, 
VETRES Keski-Uusimaan puheen-
johtaja Antti Simola, Tuusulan 
Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Raimo Manneri ja Tuusulan Rinta-
maveteraanien puheenjohtaja Aarre 
Lindfors.

TEKSTI JA KUVA  
VEIKKO KARHUMÄKI

                  

Piirit palkitsivat varusmiehiä

VETRES-alueen veteraaneille valtava lahjoitus

Hyvinkään Rosvopaistijuhlaa 
on järjestetty vuodesta 1992 al-
kaen. Sen ideoivat lentopurseri 
Kalle Rönnqvist ja jo edesmen-
nyt näyttelijä Leo Lastumäki. 
Rosvopaistijuhlalla ilahdutetaan 
niitä, jotka uhrasivat nuoruus-
vuotensa sotavuosina 1939-45 
– ja myös muistetaan isänmaan 
puolustuksen perintöä.

Järjestäjinä toimivat Hyvinkään 
Kaupunki, Puolustusvoimien 
Uudenmaan aluetoimisto sekä 
Finnairin lentävä henkilökunta. 
Mukana olivat myös mm. Kaar-
tin sotilassoittokunta, Kaartin 
jääkärirykmentin varusmiehiä, 
Hyvinkään seurakunta, iso jouk-
ko tukijoita, artisteja ja vete-
raanikuoro.

Vuoden 2016 Rosvopaistijuhlaan 
Hyvinkään Martintalossa oli kut-
suttu 900 sotiemme veteraania ja 
heidän puolisojaan.

Tämän vuoden juhla kattoi 
Uudenmaan, Puolustusvoimi-
en aluetoimisto lähetti kutsut 
veteraanijärjestöjen jäsenille. 
Kutsuttuina olivat myös Hyvin-
kään Hämeen puoleisten naapu-
ruskuntien, Hausjärven, Lopen 
ja Riihimäen veteraanit olivat 
tervetulleita. Ensivuonna Tuusu-
lassa järjestettävä 25. juhla tulee 
olemaan tapahtumakiertueen vii-
meinen.

TEKSTI: MIKA VIRTA
KUVAT:  
HELI KARPPINEN JA 
HANNELE HARTONEN

Tapahtumaan oli kutsuttu 900 so-
tiemme veteraania ja heidän puoli-
sojaan.

Hyvinkään Rosvopaistijuhla

Rosvopaisti 2016 -tapahtuma herkuteltiin tänä vuonna Hyvinkään Martintalossa 4.8.2016

Kommodori Tuomisen pöydässä 
muun muassa Tom Valkeapää Kirk-
konummen seudun reserviläisistä 
(vas), Suomenlinnan rannikkoty-
kistökillan pj Kristiina Slotte sekä 
kommodori Tuominen. Pöydän toi-
sella puolella Sininen Reservi ry:n pj 
Robin Elfving, Anna-Liisa Rewellin 
säätiön pj Marjatta Väisänen ja hänen 
vieressään Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen Upinniemen paikallisosas-
ton vpj Liisa Lottanen. ’
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Elokuun viimeisenä 
viikonloppuna kirkko-
nummelaiset järjestöt 
ja toimijat esittelevät 
toimintaansa keskus-
ta-alueella. 

Torille, lähikaduille ja puistoi-
hin levittäytyvä tapahtuma kerää 
paikalle kymmenittäin yhdistyk-
siä ja tuhansia ihmisiä. Alueella 
ovat sulassa sovussa niin puo-
lustusvoimat, eläkeläiset kuin 
urheiluseurat.

Tehokas uusien  
jäsenten   
rekrytointitapa

Reserviläisyhdistykset ovat jo 
useina vuosina olleet esittele-
mässä toimintaansa Kirkko-
nummipäivillä, yhteistyössä 
Raaseporin Komppanian kanssa. 
Hyvin monet ohikulkijat pysäh-
tyvät kokeilemaan Eko-Aims 
–ammuntaa, katselemaan näyt-
täviä videoita SRA-kilpailuista, 
muistelemaan omia kertaushar-
joituksiaan ja tai muuten keskus-

telemaan reserviläistoiminnasta. 
Keskusteluiden päätteeksi aina 
muutama henkilö päätyy täyttä-
mään jäsenhakemuksen.

Reserviläistoiminta 
kiinnostaa myös  
varusmiehiä

Läheinen yhteys Upinniemen 
varuskuntaan hyödyttää mo-
nin tavoin paikallisia järjestöjä. 
”Kurkkusalaattipuvussa” liikku-
vat nuoret miehet ja naiset ovat 
tuttu näky katukuvassa. Sen 
ansiosta osalla keskustelijoista 
on hyvin läheinen yhteys maan-

puolustukseen. Espoolainen 
Sami Helakorpi poikkesi jutte-
lemaan teltalle ja kokeilemaan 
Eko-Aimsia. Hän on parhaillaan 
suorittamassa varusmiespalve-
lustaan Upinniemessä. Perus-
koulutuskausi on juuri päättynyt 
ja alkamassa on E-kausi, jolloin 
hän saa koulutuksen tiedusteli-
jaksi.

Toimittaja   
haastateltavana

Marjo Alste oli liikkeella työn 
merkeissä, tekemässä tapahtu-
masta juttua paikallislehteen. 
Kiireinen toimittaja ehti kuiten-

kin kokeilla ammuntaa ja vaih-
taa muutaman sanan Olterman-
nin toimittajan kanssa.

”Ihan huikeaa, että reserviläiset 
ovat paikalla. On tärkeää pitää 
asiaa esillä. Oma pikkuveljeni 
on parhaillaan suorittamassa 
varusmiespalvelusta Santaha-
minassa ja myös paljon kaverei-
tani on ollut armeijassa”, totesi 
Alste ilahtuneena.

Alste oli myös itse harkinnut 
vapaaehtoista varusmiespalve-
lusta, mutta jalkojen rasitus-
vammat hautasivat ajatuksen. 
Hänelle kokeilu Eko-Aims 
-aseella oli luontevaa. 

”Koko sukuni on täynnä met-
sästäjiä. Itse kävin lapsena vel-
jeni kanssa ampumassa ilma-
kiväärillä Kouvolan Ampuma-
seuran harjoituksissa. Olemme 
suunnitelleet äitini kanssa, että 
voisimme lähteä taas jonnekin 
ampumaan”. 

Perheellä on muutenkin ollut 
mielenkiintoinen kytkös histo-
riaan - Marjo Alsteen isällä on 
ollut alun perin presidentti Ris-
to Rytille kuulunut ilmakivääri.

Eko-Aims –kilpailu 
veti yleisöä

Esittelypisteen suurin vetonaula 
oli ehdottomasti kotimaisella 
Eko-Aims –kiväärillä toteutettu 
ampumakilpailu. Kameratek-
niikalla toteutettu ammunta on 
äänetöntä ja turvallista. Tie-
tokoneen näyttöruutu kertoo 
lahjomattomasti tähtäyspisteen 
harhailut taululla sekä hyvät ja 
huonot osumat. 

Päivän aikana ammuntaan ehti 
osallistua runsaat sata ihmistä – 
kunnes jo aamulla oireillut aseen 
laukaisukoneisto irtisanoutui 
palveluksesta. Päivän parhaasta 
tuloksesta vastasi Petteri Kon-

tio, joka sai palkinnoksi RUL:n 
tunnuksilla varustetun kompas-
sin. 

TEKSTI JA KUVAT:
SEPPO VAHASALO

  

 

 

 

Reserviläisyhdistykset Kirkkonummipäivillä

Marjo Alsteen tyylinäyte päivän ampu-
makilpailussa.

Reserviupseerien, reserviläisten ja 
Raaseporin Komppanian yhteinen 
esittelypiste paistatteli loistavassa 
auringonpaisteessa.

Sami Kujala palkitsee parhaan Eko-Aims –tuloksen ampuneen Petteri Kontion 
RUL-kompassilla.

Kirkkonummipäivien teeman ”Ajan 
aallot” mukaisesti m/36 kenttäpu-
kuun pukeutunut Markus Lassheikki 
esittelemässä vuosisadan alun 
Maxim-konekivääriä.
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MERKKIPÄIVIÄ
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

MARRASKUU

85 vuotta
13.11. Stolpe Nils, Karis

80 vuotta
13.11. Koistinen Raimo, Sammatti
22.11. Stenbacka Matti, Lohja
29.11. Virtanen Matti, Tuusula

75 vuotta
2.11. Engström Tor, Snappertuna
6.11. Handolin Esko, Nurmijärvi
16.11. Toivonen Simo, Tuusula

70 vuotta
2.11. Pulkkinen Pekka Tuusula
3.11. Rauramo Asko, Hyvinkää
4.11. Koskinen Olavi, Mäntsälä
9.11. Fagerström Vidar, Tammisaari
11.11. Pärnänen Rainer, Helsinki
12.11. Möller Lars-Eric, Helsinki
12.11. Arrajoki Aarre, Lohja
24.11. Tuovinen Jyrki, Vihti

60 vuotta
8.11. Jaakkola Ari, Mäntsälä
9.11. Pietiläinen Kari, Kaarenkylä
13.11. Pehkonen Erkki, Tuusula
21.11. Kanerva Timo, Karjaa

27.11. Raunio Seppo, Hyvinkää

50 vuotta
4.11. Perkiö Ari, Kerava
11.11. Sahramaa Veli, Vihti
13.11. Paija Heikki, Kirkkonummi
15.11. Nordell Anders, Kemiö
19.11. Hämäläinen Esa, Myrskylä
20.11. Salo Esa, Mäntsälä
26.11. Holopainen Ari, Nurmijärvi
26.11. Kilpi Ari, Hyvinkää

JOULUKUU
95 vuotta
4.12. Tainio Maunu, Helsinki

75 vuotta
1.12. Salin Pentti, Hanko
11.12. Lange Kaarle, Hanko
17.12. Pekonen Jorma, Porvoo
22.12. Yli-Antola Seppo, Tuusula
30.12. Palmu Seppo, Kerava

70 vuotta
3.12. Sysmäläinen Matti, Lohja

13.12. Leskinen Timo, Kerava
15.12. Aitta Reijo, Järvenpää
20.12. Viinikainen Esko, Porvoo
29.12. Laine Pentti, Lohja
30.12. Virtanen Joell, Lohja

60 vuotta
2.12. Kivistö Kalervo, Lohja
6.12. Siljamäki Erkki, Orimattila
8.12. Greggilä Olli, Järvenpää
9.12. Pärnänen Ismo, Lapinjärvi
13.12. Tikkanen Pentti, Tuusula
14.12. Paakkarinen Markku, Tesjoki
25.12. Veijalainen Heimo, Lahti
29.12. Sulopuisto Jarmo, Mäntsälä
31.12. Jansson Carl-Johan, Ekenäs

50 vuotta
3.12. Kivistö Jorma, Hyvinkää
11.12. Paano Petri, Helsinki
20.12. Valkeapää Tom, Siuntio
27.12. Hakkarainen Jari, Porvoo
27.12. Luoto Teppo, Porvoo

OLTERMANNI ONNITTELEE !

Keväällä 2016 luin 
Facebookista, että 
Naisten Valmiusliiton 
Keski-Suomen alue-
neuvottelukunta jär-
jestää Jyväskylässä 
Marskin pöydässä –
ruokakurssin. Siitä se 
ajatus lähti. Ehdotin 
kurssia Uudenmaan 

alueneuvottelukun-
nalle, jonka puheen-
johtaja olen, ja ajatus 
sai heti hyvän vas-
taanoton. 
Lähdin houkuttelemaan liiton 
pitkän linjan toimijoita Pirjo 
Kunnaria ja Kaija Koposta 
keski-Suomen pj) ”etelänreis-
sulle”, eli Tuusulaan puolustus-
voimien palvelukeskukseen (en-
tinen Taistelukoulu) vetämään 
tuota kurssia, ja niin vain hekin 
innostuivat ajatuksesta. Kurssia 
mainostettiin ainoastaan viime 
kesänä, sen jälkeen ei enää tar-
vinnut, koska kurssi oli käytän-
nössä täynnä! 

Kurssilaisia riitti  
kahdelle päivälle
Kurssiviikonlopun, joka oli 10.-
11.9.2016, lähestyessä jaoimme 
vielä kurssilaiset kahdelle päi-

välle. Molemmille päiville jäi 
vielä 9 kurssilaista. Myös innok-
kaat kurssinjohtaja Pirjo ja kou-
luttaja Kaija suostuivat koko vii-
konlopun vierailuun Tuusulassa. 

Kurssi, johon itse osallistuin 
sunnuntaina 11.9. ylitti kaikki 
odotukset, joka tavalla. Kou-

luttajat osasivat asiansa aivan 
loistavasti, eikä kurssi suinkaan 
ollut pelkkää kokkausta. Kaija 
Koponen vastasi oman ryhmänsä 
kanssa pöydän kattamisesta, ajan 
henkeen, ja Pirjon vastuulla oli 
varsinainen ruuanlaitto. 

Herkkuja ja historiaa 
pitkän kaavan  
mukaan
Kurssin aluksi tutustuimme his-
toriaan ja pääsimme ”sisään” 
ajan henkeen. Tässä varsinainen 
menu: alkuun Louhisaaren juo-
ma, alkuliemenä sherryllä maus-
tettu Bortstsok (punajuuri-liha-
liemi) smetanalla, sen jälkeen 
Marskin Vorschmackia ja vie-
läpä kuhaa Walewska! Kieli oli 
mennä menojaan, ja jälkiruuat 
vielä maistelematta! Melonia ja 
vadelmaa Kirschissä, ranskalais-
ta suklaakakkua ja maitokahvia, 
kyllä vatsa kiitti. Eikä pelkäs-
tään vatsa, vaan myös mieli, sillä 
koko ruokailun ajan kuulimme 
tarinoita Marskista ja tuon ajan 
tavoista.  

Hyviä raaka-aineita, 
hyviä pöytätapoja
Marsalkka Mannerheim oli suuri 
kulinaristi, joka arvosti hyvis-
tä raaka-aineista valmistettua 
hyvää ruokaa. Hän oli myös 
hyvien pöytätapojen vaalija, ja 

näitä tapoja myös me kurssilla 
noudatimme. Samalla mietimme 
jo tulevaa, sillä tämä kurssi oli 
harjoitus ensi vuoden 2017 Uu-
denmaan alueneuvottelukunnan 
järjestämään juhlatapahtumaan. 
Tarkoituksenamme on nimittäin 
tarjota vastaava kattaus oman 
alueemme kunniavieraille, ja 

nuo kunniavieraat ovat niitä, jot-
ka ovat itsenäisyytemme juhla-
vuotta olleet varmistamassa.

Kiitosten arvoista  
yhteistyötä
Suuret kiitokset paitsi Pirjolle ja 
Kaijalle, myös Tuusulan Sotilas-
kotiyhdistys ry:n puheenjohta-
jalle Hannele Lindstenille, joka 
mahdollisti keittiön ja tilojen 
käytön, sekä tuki hienosti koko 
kurssia. Kiitokset kuuluvat myös 
MPK Uudenmaan KOTU-yksi-
kön päällikölle Harri Kaijan-
sinkolle, joka oli myös mukana 
tukemassa kurssin onnistumista. 

Jälleen kerran tuli todistettua että 
yhdessä tekemisessä on voimaa 

ja energiaa. Aivan mahtavaa 
oli myös alueneuvottelukuntien 
välinen yhteistyö, ja toivon että 
muutkin neuvottelukunnat nap-
paisivat kiinni ideasta. Jos jos-
sain joku on keksinyt pyörän, ja 
vieläpä loistavan pyörä, miksi 
keksiä sitä uudestaan, kun voi 
kutsua sen pyörän keksijän ky-
lään!

SARI TUURI-SALONEN 

Naisten Valmiusliiton  
Uudenmaan alueneuvottelu- 
kunnan puheenjohtaja

Marskin pöydässä

Pirjo ja Kaija vihkivät kurssilaiset Marskin pöydän herkkuihin: kuhaa Waleswka, melonia ja vadelmia kirschissä sekä ranskalaista suklaakakkua.  Ateria juhlistui 
kauniiseen kattaukseen. 
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2.10.2016 klo 14.00 – n. 15.30  
Porvoon Urheiluhalli, Sparrenkatu 2   
Borgå idrottshall, Sparregatan 2                                                                         
Kahvitarjoilu klo 13.00 / Kaffeservering kl. 13.00 
Ohjelman juontaa kaptl (res)Thorbjörn Sirén / Konfe-
rencier, kaptl (res) Thorbjörn Sirén
* Suomen lippu saapuu / Finlands flagga anländer 
* Lippulaulu  
Kaartin soittokunta / Gardets musikkår 
johtajana musiikkikapteeni / dirigent musikkapten Ville 
Paakkunainen
* Tervetuloa / Välkommen 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander
Stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander 
Porvoon kaupunki Borgå Stad
* Kaunis kotimaa 
Laulaja ja muusikko Jukka Kuoppamäki / Sångare och 
musiker Jukka Kuoppamäki 
Kaartin soittokunta / Gardets musikkår 
johtajana musiikkikapteeni / dirigent musikkapten Ville 
Paakkunainen
* Puolustusvoimain tervehdys 
Försvarsmaktens hälsning 
apulaiskomentaja, eversti Petteri Jouko 
biträdande kommendör, överste Petteri Jouko          
Kaartin jääkärinrykmentti / Gardets Jägarregemente* Re-
serviläisjärjestöjen tervehdys  
Reservistorganisationernas hälsning 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti
Reservofficersförbundets ordförande Mikko Halkilahti
* Piispan tervehdys Biskopens hälsning 
kirkkoherra / kyrkoherde Mats Lindgård
* Sininen ja valkoinen  
* Juuret Suomessa 
Jukka Kuoppamäki   

Kaartin soittokunta / Gardets musikkår 
johtajana musiikkikapteeni / dirigent musikkapten Ville 
Paakkunainen
* Juhlapuhe / Festtal  
Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden professori Jar-
no Limnéll                   
Doktor i militärvetenskap, professor i cybersäkerhet, Jar-
no Limnéll
* Runebergskören  
Till havs 
Suomis sång  
Finlandia 
johtajana / dirigent Teppo Salakka
* Maamme / Vårt land 
Kaartin soittokunta, esiintyjät ja yleisö (yhteislaulu)
Gardets musikkår, allsång
* Suomen lippu poistuu / Finlands flagga avlägsnar sig

Turvallisuus on moniulotteinen käsite ja siihen myös voidaan 
suhtautua eri tavoin. Turvallisuus on tärkeää paitsi yksiköille, 
mutta myös yhteisöille. Kaupungeille, kuten Porvoolle, tur-

vallinen elinympäristö on vetovoimatekijä, jolla tutkitusti saadaan 
uusia asukkaita kasvavaan yli 50.000 asukkaan kaupunkiin ja myös 
ylläpidetään nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä. Porvoo tarjoaakin 
aidon, monipuolisen ja perinteikkään kaupunkimiljöön yhdistettynä 
ympäröivän saariston ja maaseudun mahdollisuuksiin. 
 
Asuinympäristön turvallisuus on asia, jota pidetään usein itsestään-
selvyytenä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kehittyvä ja arjen turvallisuu-
den huomioiva elinympäristö vaatii niin yksilöiltä kuin yhteisöiltä 
paitsi sitoutumista, mutta myös jatkuvia panostuksia. Erityisesti 
vapaaehtoistoiminnan rooli ja merkitys turvallisen elinympäristön 
kehitystyössä on tulevaisuudessa entistä huomattavampi. 
 
Enligt den trygghetsundersökning som förverkligades våren 2016 
upplever 80 % av Borgåborna sin vardag som trygg eller ganska 
trygg. De egna möjligheterna att påverka tryggheten ansågs ha blivit 
bättre och många hade genom egna konkreta aktiviteter främjat sin 
egen trygghet t.ex. genom att öka sin egen beredskap vad gäller faror 
som eldsvåda etc. Man hade även lagt märke till samhörighetens 
betydelse, betydelsen av att lära känna dem som bor i omgivningen. 
Det allmänna trafikbeteendet upplevdes som den största säkerhets-
risken.

Järjestyksessään 34. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä on tervetullut 
tapahtuma, jossa laajan vapaaehtoisten joukon järjestämänä tarjotaan 
ajankohtaista tietoa ja kokemuksia niin maanpuolustuksesta kuin 
kokonaisturvallisuudesta sen eri muodoissa - arjen turvallisuutta 
unohtamatta. 
 
Toivotan maapuolustuspäivän osallistujat tervetulleiksi Porvooseen!

 
 

Jukka-Pekka Ujula 
 

kaupunginjohtaja/stadsdirektör

klo 10 Juhlajumalanpalvelus Porvoon tuomiokir-
kossa
kl 10 Festgudstjänst i Borgå domkyrka
klo 10-14  Kalustonäyttely ja toimintanäytökset 
Suistohallin kentällä sekä jokirannassa, osoite Me-
ritullinkatu 3
kl 10-14 Materialutställning och uppvisningar 
på Ånäshallens plan och vid åstranden, adress Sjö-
tullsgatan 3
klo 12.15 
Paraatikatselmus Porvoon torilla ja ohimarssi  Raa-
tihuoneenkadulla
kl 12.15 Paradmönstring på Borgå torg och defilad 
på Stadshusgatan
klo 14-15.30 
Maanpuolustusjuhla Porvoon Urheiluhallissa, osoi-
te Sparrenkatu 2. Juhlapuhujana on sotatieteen toh-
tori, kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll. 
Juhlassa esiintyvät Kaartin soittokunta, laulaja ja 
muusikko Jukka Kuoppamäki sekä Runebergskö-
ren. Ennen juhlan alkamista kahvitarjoilu urheilu-
hallissa klo 13 alkaen. 
kl 14-15.30 Försvarsfest på Idrottshallen i Borgå, 
adress Sparregatan 2. Festtalare är doktor i mi-
litärvetenskap, professor i cybersäkerhet Jarno 
Limnéll. Vid festen uppträder Gardesmusikkåren, 
sångare och musiker Jukka Kuoppamäki samt 
Runebergskören. Före festen kaffeservering på id-
rottshallen fr.o.m. kl 13.
Maanpuolustuspäivän järjestelystä vastaavat Uu-
denmaan reserviläispiirit, Porvoon kaupunki ja 
Puolustusvoimat sekä muut yhteistyökumppanit.
Försvarsdagen ordnas av Nylands reservistdistrikt, 
Borgå stad och Försvarsmakten jämte övriga sa-
marbetskumpaner. 

Porvoo - turvallinen  elinympäristö 
jo vuodesta 1346 

MAANPUOLUSTUSJUHLA / FÖRSVARSFEST

Uudenmaan 34. 
Maanpuolustuspäivä 
Nylands 34:nde försvarsdag

Muusikko, laulaja Jukka Kuoppamäki esiin-
tyy maanpuolustusjuhlassa. 

Kaartin soittokunta säestää maanpuolustusjuhlan musiikkinumeroita. 

Nylands 34:de Försvarsdag  den 2.10.2016
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Syys-lokakuun vaih-
teessa Porvoon seu-
dulla juhlistetaan käy-
tännön toimin itäuus-
maalaista maanpuo-
lustushenkeä. 
30.9.-2.10. alueella pidetään 

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys MPK:n ja puolustusvoimain 
kanssa toteutettu SUISTO 2106 
–harjoitus ja sunnuntaina 2.10. 
vietetään Uudenmaan 34. Maan-
puolustuspäivää puolustusvoi-
main kalustonäyttelyn, paikal-
lisjoukkojen katselmuksen ja pa-
raatin sekä maanpuolustusjuhlan 
merkeissä.

SUISTO 2016 –harjoitus alkaa 
perjantaina 30. syyskuuta, ja se 
kerää yli sadan reserviläistoi-
mijan joukon useille erilaisille 
kursseille Porvoon-Tolkkisten 
alueella. Ohjelmassa on sotilaal-
lisia kursseja sekä yleiseen, arjen 
turvallisuuteen liittyviä opinto-
kokonaisuuksia. Järjestäjinä toi-
mivat MPK:n kouluttajien lisäksi 
muun muassa Naisten Valmius-
liitto sekä useat alueelliset kan-
salaisjärjestöt. 

Kursseille osallistuvat joukot 
näkyvät myös sunnuntain paraa-
tissa ja katselmuksessa kello 12 
Porvoon keskustassa.

Paraati sunnuntaina 
kerää joukot kokoon

Paraatijoukot katsastaa ja ot-
taa vastaan Kaartin Jääkäri-

rykmentin apulaiskomentaja 
eversti Petteri Jouko yhdessä 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Mikaela Nylanderin  
kanssa. Paraatikatselmus suorite-
taan Porvoon torilla ja ohimarssi 

Raatihuoneenkadulla. Paraatin 
johtaa Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö Evl Juho Raulo.

Sunnuntain juhlallisuudet alka-
vat juhlajumalanpalveluksella 

kello 10 Porvoon kirkossa ja 
huipentuvat kello 14 alkavaan 
Maanpuolustusjuhlaan Porvoon 
Urheiluhallissa. Maanpuolus-
tusjuhlan virallisesta ohjelmasta 
vastaavat tervehdyspuheen pitä-

vä kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Mikaela Nylander, puo-
lustusvoimain tervehdyksen tuo-
va eversti Jouko sekä Reserviup-
seeriliiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti, joka tuo juhlaan 

Suisto-harjoitus kerää toistasataa maanpuolustusaktiivia Porvooseen

Maanpuolustuspäivä lokakuussa juhlistaa 
itäuusmaalaista maanpuolustushenkeä

Ohjusvene Porvoo nähdään kummikaupun-
gissaan viikonvaihteen aikana. ( KUVA: Puo-
lustusvoimat) 

Maanpuolustuspäivän ohjelmat sijoittuvat eri puolille Porvoon kaupunkia. 
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Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän osallistujat ja järjestäjät,

Elämme parhaillaan turvallisuuspoliittisesti kovin levotonta aikaa. Eurooppa on muuttunut epäva-
kaammaksi useiden terroristi-iskujen ja turvapaikanhakijoiden massaliikkeiden myötä. Samanai-
kaisesti ulkovaltojen sotilaallinen toiminta ja varustautuminen lähialueillamme ovat lisääntyneet. 
Esimerkiksi Itämeren alueella sotilaallinen toiminta on kolminkertaistunut suhteellisen lyhyen ajan 
sisällä.

Tästä huolimatta Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa ja tilanne on ra-
joillamme rauhallinen. Puolustusvoimien tehtävänä on osoittaa sotilaallista valmiutta ja riittävää 
puolustuskykyä, jotta tilanne säilyy rauhallisena vastaisuudessakin. Suomen kykyyn puolustaa omaa 
maataan uskotaan myös naapurimaissa.

Suomen puolustusjärjestelmä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Sodan ajan joukoistamme reser-
viläisten osuus on 96 prosenttia. Asevelvollisuus on pienelle maallemme elintärkeä, koska se on sekä 
kustannustehokas tapa hoitaa maanpuolustus, että myös ainoa tapa, jolla saamme riittävästi ja riittä-
vän laadukasta henkilöstöä sodan ajan kokoonpanoihin.  Toimiva asevelvollisuus on myös merkittä-
vä osoitus suomalaisten maanpuolustushengestä, joka omalta osaltaan nostaa ulkovaltojen kynnystä 
toimia Suomea vastaan.

Uudenmaan maanpuolustuspäivät ovat oiva esimerkki suomalaisesta maanpuolustushengestä. Eri re-
serviläisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden yhteistyöllä on pitkät perinteet. Maanpuolustuspäivät 
ovat erinomaisia tapahtumia, jossa esitellään monipuolisesti maanpuolustustyötä kansalaisillemme.

Reilu puolitoistavuotta sitten puolustusvoimat uudistivat rakenteitaan ja toimintaansa merkittävällä 
tavalla. Puolustusvoimauudistuksen onnistumisen myötä olemme voineet keskittyä ydintoimintaam-
me entistä tehokkaammin. Samalla suorituskykymme on parantunut merkittävästi. Tämä on tärkeää, 
sillä nykyiset uhkat asettavat vaatimuksia erityisesti puolustusvoimien sotilaalliselle valmiudelle. 
Tällä hetkellä puolustusvoimat kykenevät vastaamaan yhä paremmin nopeasti kehittyviin kriiseihin 
ja sotilaallisiin uhkiin sekä tilanteisiin, jotka vaativat yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

 Kaartin jääkärirykmentti sai puolustusvoimauudistuksen myötä tehtäväkseen vastata pääkaupunki-
seudun ja koko Uudenmaan puolustuksesta sekä siviiliviranomaisten tukemisesta kaikissa oloissa. 
Tehtävä on vaativa, sillä viimeaikojen kriisit ovat osoittaneet pääkaupunkien ja merkittävien asutus-
keskusten puolustuksen merkityksen niin yllätyshyökkäyksissä, kuin rauhan ajan kriiseissä ja onnet-
tomuuksissa. Olemmekin valmiusjoukko, jossa laitetaan paljon resursseja jatkuvan korkean valmiu-
den ylläpitoon ja sotilaiden ammattitaidon kehittämiseen.

Uudenmaan puolustuksen perustana ovat ammattitaitoiset ja aktiiviset reserviläiset. Kertausharjoi-
tusvuorokausien lisääminen ja vapaaehtoisen koulutuksen määrän kasvu ovat parantaneet reserviläis-
temme ammattitaitoa merkittävästi. Koulutusmateriaalin ja koulutuspaikkojen kehittyminen parantaa 
harjoitusten laatua ja lisää osaamisen tasoa entisestään. Puolustusvoimat on pyrkinyt lisäämään re-
serviläisten aktivoitumista kouluttautumiseen sekä hyödyntämään paremmin reserviläisten osaami-
sen. Valituilla reserviläisillä on mahdollisuus osallistua harjoituksiin myös ulkomailla. Aktiivisten 
reserviläisten sitoutumiset maanpuolustukseen ja viimeaikaiset lainsäädäntöuudistukset mahdollis-
tavat reserviläisten tehokkaamman käytön myös nopeissa valmiuden tehostamisen ja kohottamisen 
tilanteissa.

Suomalainen maanpuolustustyö on laaja-alaista. Reserviläisjärjestöjen lisäksi toimintaan osallistuvat 
myös eri turvallisuusviranomaiset ja lukuisat vapaaehtoisjärjestöt. Uudenmaan maanpuolustuspäivät 
ovat erinomainen foorumi turvallisuusyhteistyölle. Tällainen tapahtuma edistää merkittävästi suoma-
laista maanpuolustustahtoa ja kokonaisturvallisuutta.

Kiitän kaikkia maanpuolustuspäivien järjestämiseen osallistuneita tahoja merkittävästä työstänne.

Kaartin jääkärirykmentin komentaja
Eversti Ahti Kurvinen

Kaartin   
jääkärirykmentin 
komentajan  
tervehdys   
Maanpuolustus-
päivälle

Kaartin jääkärirykmentin komentaja

Eversti Ahti Kurvinen

reserviläisjärjestöjen tervehdyk-
sen. Tilaisuuden musiikillisesta 
annista vastaa Kaartin soittokun-
ta  johtajanaan musiikkikapteeni 
Ville Paakkunainen. Tilaisuu-
dessa esiintyvät myös muusikko 
ja laulaja Jukka Kuoppamäki, 
porvoolainen Runebergskören ja 
juhlapuheen pitävä sotatieteiden 
tohtori, kyberturvallisuuden pro-
fessori Jarno Limnéll.                  

Kalustonäyttely  
Suisto-kentällä
Yleisölle merkittävä tilaisuus 
on Suistohallin urheilukentäl-
lä osoitteessa Meritullinkatu 3 
järjestettävä puolustusvoimain 
kalustonäyttely, joka on auki 
sunnuntaina kello 10:stä alkaen. 
Näyttelyn kiinnostavin kohde 
lienee kaupungin oma kummi-
alus eli merivoimien Rannikko-

laivaston 6. Pintatorjuntalaivu-
een Rauma-luokan ohjusvene 
PGG Porvoo, joka saapuu joki-
rantaan jo lauantaina illalla 1.10.  
Ohjusvene Porvoo kiinnittyy 
Porvoonjoelle 1. - 2.10. viikon-
lopuksi Suistohallin rantaan 
noin 500 metriä Aleksanterin-
kadun sillalta alaspäin. Ohjus-
vene ottaa vastaan vierailijoita 
sunnuntaina kello 10:stä alkaen.  
Jokirannassa on myös muita 
Puolustusvoimien, Rajavartio-
laitoksen ja Meripelastusseuran 
aluksia, joihin on mahdollisuus 
tutustua sunnuntaina 2.10. niin 
ikään kello 10:stä alkaen. Kalus-
tonäyttelyn muuta raskaampaa 
kalustoa on tarjolla PASI-mie-
histönkuljetusajoneuvo, haupitsi 
122 H 63, rynnäkköpanssarivau-
nu CV9030, norjalainen ilma-
torjuntaohjusyksikkö NASAMS 

sekä kotimainen Tampellan ras-
kas 120-millimetrin kranaatin-
heitin.  

Sotilaskotiauto perinteisine 
munkkeineen ja iloisine sisa-
rineen on paikalla kello 10-14. 
Suomenlahden merivartiosto 
suorittaa koirapartion toimin-
tanäytöksen näyttelyalueella.  
Kalustonäyttelyssä ovat mukana 
omissa esittelypisteissään kaikki 
Porvoon reserviläisjärjestöt ja 
maanpuolustusyhteisöt: Porvoon 
Reserviupseerikerho, Porvoon 
Reserviläiset, Porvoonseudun 
Rauhanturvaajat, Itä-Uuden-
maan Maanpuolustuskilta ja Ny-
lands Brigads Gille sekä näiden 
lisäksi paikallinen pelastuslaitos, 
poliisi, partiolaiset, ja reservi-
läisten varustekauppa Inttistore. 

CV9040 -rynnäkköpanssarivaunu on esillä kalustonäyttelyssä.  ( KUVA: Puolustusvoimat) 
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inttistore.fi, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, puh. 09 4056 2014, ma-pe 10-18, la 10-15

Helikon Cougar 
soft shell takki   

  149,50 €

Helikon urban 
tactical housut  

Helikon 
gunfighter 
takki   

  149 €

Helikon patriot heavy fleece takki   

Helikon SFU  
Next housut  

49 €

Helikon trooper 
soft shell takki 

114 €

89,50 €

95 €

Rauhankatu 27 06100 PORVOO
p. 019 - 54 761 www.seurahovi.fi

info@seurahovi.fi

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä 2.10.2016

Laatuase 
Oy

Työpajatie 38, 
06150 Porvoo
019 5232000

www.laatuase.fi
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Kuljetusten kannalta 
Suomi on Itämeren 
perukassa sijaitseva 
saari. Ilman toimivia 
laivakuljetuksia jopa 
perustarvikkeista al-
kaa tulla pula muuta-
massa viikossa. 
Miinoitus taas on helpo ja tehokas 
ase sekä kauppa- että sotalaivoja 
vastaan. Siksi kaikki maailman 
merivaltiot kehittävät edistyneitä 
miinantorjuntakeinoja. Suomella 
on siihen tarkoitukseen erityisen 
tehokkaat työkalut, Katanpää-
luokan miinantorjunta-alukset 
sensoreineen. Kävimme tutustu-
massa, mitä pitää sisällään FNS 
Purunpää. Haastateltavanamme 
oli sen sen päällikkö, komentaja-
kapteeni Sampo Neste. 

Kyvykkyyden  
kehittämistä   
raivauksesta   
etsintään
Aikaisemmin Suomella oli hyvin 
voimakas miinanraivauskyky. 
Silloin aluksen perässä vedettiin 
erilaista raivauskalustoa. Rai-
vauksella ei kuitenkaan voida 
päästä varmuuteen siitä, onko 
alueella miinoja vai ei. Merivoi-
missa todettiin jo 1990-luvulla, 
että siihen tarvitaan miinanet-
sintäkykyä. Siksi käynnistettiin 
tämä hanke. 

Vuodet 1997-2004 käytiin mää-
rittelyprosessi tälle miinanetsi-
jäalushankkeelle. Silloin 11 eri 
maan miinanetsijät kävivät Han-
gossa kokeilemassa sensoreitaan 
Suomen olosuhteissa. Sen perus-
teella valittiin tämä Katanpää-
luokan sensoripakki. Käytössä 
ovat ne sensorit, jotka toimivat 
Suomen olosuhteissa optimaali-
sesti. 

Tehokkaalla miinanetsintäkyvyl-
lä pystytään saamaan suurempi 
varmuus kuin raivauksella. Sel-
laisilla alueille, joilla pohjassa 
on paljon miinankaltaisia kohtei-
ta, etsintä voi olla hidasta tai jopa 
mahdotonta. Silloin raivaaminen 
tulee kysymykseen, eli kaikkia 
näitä osa-alueita tarvitaan mii-
nantorjunnassa. 

Kolme samanlaista, 
edistyksellistä alusta

Kaikki kolme alusta – Katanpää, 
Purunpää ja Vahterpää - ovat so-
pimuksen mukaisesti ovat täysin 
identtisiä. Ajatuksena on, että 
yhdellä laivalla koulutuksen saa-
nut miehistö osaa toimia suoraan 
toisella aluksella. Laivoilla jo-
kainen nappikin on samanlainen 
ja toimii samalla tavalla. 

Purunpää on maailman moder-
nein miinanraivaaja. Tämä ei ole 
enää uusin, eli kiinalaiset ovat 
tämän jälkeen ottaneet käyttöön 
uudemman miinanetsijän kuin 
tämä, mutta sensoripaketti, joka 
on tänne hankittu, on ainutlaatui-
nen. Näin laajaa kokonaisuutta ei 
ole muissa miinanetsijöissä ole. 
Sensorit ovat hyvin valittuja ja 
alus toimii suunniteltuihin tehtä-
viin nähden erinomaisesti, heh-
kuttaa komentajakapteeni Neste.

Vedenalaiset robotit 
tekevät tärkeimmän 
työn
Aluksen päämiinanetsintäsensori 
on norjalaisen Kongsbergin val-
mistama Hugin, joka on AUV, eli 

Autonomic Undewater Vehicle, 
itsenäisesti toimiva vedenalainen 
robotti. Robotti kulkee ja kuvaa 
sensoreillaan ennalta suunnitel-
lut reitin, jonka jälkeen se nos-
tetaan peräkannelle ja katsotaan, 
mitä se on reitillänsä nähnyt. 

Toinen tärkeä vedenalainen on 
ruotsalaisten valmistama Saab 
Double Eagle Mark II, joka on 
ROV eli Remotely Operated 
Vehicle. Robotilla käydään tun-
nistamassa miinankaltaiseksi 
tunnistettu kohde, tai joku muu, 
mikä on havaittu kaiulla tai 

muulla. Toinen ns. kertakäyttö-
ROV on saksalainen Atlaksen 
Seafox. Laitteet ovat variaatio 
eri maiden sensoreista.

Saabin ROViin saa kiinni erilai-
sia manipulaattoreita, käsivarren 
ja erilaisia työkaluja, joilla veden 
alla voi tiettyyn rajaan asti tehdä 
erilaisia yksinkertaisia töitä. 

Kun miina havaitaan ja se halu-
taan tehdä vaarattomaksi, Saabin 
ROVilla viedään räjähdyspanos 
miinan viereen, nostetaan ROV 
ylös, räjäytetään panos ja samal-
la miina. Toinen vaihtoehto on 
ajaa saksalaisella kertakäyttö-
ROVilla sitä miinaa päin, jolloin 
miina räjähtää. Toki klassinen 
menetelmä on se, että sukeltaja 
vie räjähteen ja panostaa mii-
nan, mutta ensisijaisesti pyritään 
säästämään ihmishenkiä. 

Purunpään päällikkö 
Sampo Neste
Komentajakapteeni Neste meni 
vuonna1996 merikadettikouluun 
ja valmistui sieltä vuonna 2000. 
Sen jälkeen hän on työskennellyt 
ensimmäiset 5 vuotta miinalai-
valla (Hämeenmaa, Uusimaa) 
eri aselajiupseerin tehtävissä. 
Vuonna 2005 Neste siirtyi rai-
vaajaviirikköön, jossa käytössä 
oli Kuha- ja Kiiski-luokan kalus-

Purunpää Suomen 
laivareittejä turvaamassa

Aluksen päällikkö, komentajakapteeni Sampo Neste hymyilee Hel-
sinki-päivän auringonpaisteessa.

Aluksen päämiinanetsintäsensori, itsenäisesti toimiva Hugin-robotti.

Saabin valmistama Double Eagle MkII on kauko-ohjattava robotti, 
jolla pystyy tekemään yksinkertaisia vedenalaisia töitä. 

FNS Purunpää Etelärannan lai-
turissa. Pitkä jono ihmisiä halu-
si tutustua alukseen. Joukossa 
kuuli runsaasti venäjänkielistä 
keskustelua.

Sea Fox on vedenalainen robotti. 
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Purunpää Suomen 
laivareittejä turvaamassa

Purunpään pääase on Boforsin 40 mm kanuuna. Aluksella on myös 
paikat IT-konekivääreille ja kranaattikonekiväärille.

to. Miinanraivaaja Kuhalla hän 
toimi förstin ja päällikön teh-
tävissä, myös raivaajaviirikön 
päällikkönä. Esiupseerikurssilta 
Neste valmistui vuonna 2010 
ja on sen jälkeen ollut mukana 
Katanpää-projektissa.

Rakennusvaiheessa tehtävään 
kuului jonkin verran rakennus-
valvontaa Italian päässä. Purun-
pään merikoevaiheen Noste oli 
valvomassa Italiassa. Alus tuli 
merirahtina Italiasta Suomeen. 

Purunpää nostettiin kansinos-
tureilla kyytiin ja tuli Big Lift 
rahtialuksen kannella Turkuun, 
jossa se luovutettiin Merivoi-
mille lokakuussa 2013. Kuljetus 
kansirahtina oli yllättäen edulli-
sempaa ja nopeampaa. 

TEKSTI JA KUVAT:  
SEPPO VAHASALO

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS 

 
pidetään keskiviikkona 16.11.2016 klo 19.30. Kokouspaikka on Jokelan Eränkävijöiden maja 

osoitteessa Uudenkyläntie 263, Hyvinkää. 
Kokouksessa käsitellään piirin säännöissä mainitut syyskokousasiat. Kokouksessa on mukana myös 

piirien uusi toiminnanjohtaja. 
Kokouksen käsittelyyn tarkoitetut jäsenyhdistysten esittämät asiat on esitettävä kirjallisesti 

piirihallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 

Piirihallitus 
 

Kokousta edeltää piirihallituksen kokous samassa paikassa klo 18.00. 
 

Hyvinkään Reserviläi-
set Ry  testasi tuutta 
lajia reserviläisurhei-
luun. Seuran jäsenis-
tä yli 20 henkilöä har-
rastaa frisbeegolffia, 
joten HyRES päätti 
järjestää yhdistyksen 

mestaruuskilpailun 
toukokuussa. 
Kilpailuun osallistui 10 hen-
kilöä, ja se heitettiin yhdeksän 
väylän parikisana, best shot tyy-
liin. Voittajiksi päätyi Team Raz  
(Janne ja Jukka Rasi) tuloksella 
-5.

Frisbeegolf ei kuulosta kovin so-
tilaalliselta, mutta onhan reser-
viläisliitolla vuosittainen golf-
mestaruuskilpailukin. Kyseessä 
on urheilulaji, jonka perusperi-
aate on sama kuin perinteisessä 

golfissa: frisbeegolfin tavoit-
teena on päästä radan alusta 
loppuun mahdollisimman vähin 
heitoin. Pienimmän tuloksen 
saanut voittaa.  Frisbeegolfkie-
kot voidaan jakaa karkeasti kol-
meen eri ryhmään: draiverit eli 
pitkälle lentävät kiekot, lähesty-
miskiekot sekä lyhyisiin heit-
toihin ja lähipeliin käytettävät 
putterit. Haastavaksi heittämisen 
tekee, että kiekot eivät suinkaan 
lennä täysin suoraan, vaan pyrki-
vät kääntymään joko oikealle tai 
vasemmalle kiekosta ja heitosta 
riippuen.

Kiekkogolfradat ovat tyypilli-
sesti 9- tai 18-väyläisiä. (Koko-
naismittainen rata on 18 väylää) 
Radat ovat tyypillisesti puustoi-
silla alueilla, joissa on vaihteleva 
maasto, joka tarjoaa luonnolli-
sia esteitä kiekon lentoradalle. 
Nämä esteet ovat olennainen 

osa peliä, joten pelaajien ei tule 
muuttaa näitä vähentääkseen 
väylän haastavuutta. Pelaaminen 
on lähes kaikilla radoilla ilmais-
ta, ja Frisbee golf onkin Suomen 
nopeiden kasvava urheilulaji.

Lajin urheilullisuus riippuu ra-
dasta ja etenemisnopeudesta. 
Täysimittainen rata on yleensä 
noin 2-4 km pitkä, Hyvinkään 
molemmat radat ovat suht ta-
saisia metsäratoja ja ja heitto-
paikat ovat suht edellisen korin 
tuntumassa, joten ne eivät ole 
kovin raskaita kulkea läpi vaik-
ka pääsisikin etenemään ilman 
odottamaista. Espoon Talissa ja 
Vantaan Siltamäessä siirtymät 
väylien välillä ovat huomatta-
vasti pidemmät, ja varsinkin 
laskettelukeskuksiin rakennetut 
Riihimäen ja Vantaan Kivikon 
radat käyvät jo kunnon liikun-
nasta.

Mestaruuskilpailun lisäksi Hy-
vinkään Reserviläisten harras-
tusryhmä on kiertänyt eri ratoja 
viikoittain koko kesäkauden 
ajan. Laji tarjoaa ulkoliikuntaa 
ja mahdollisuuden jatkuvaan 
heittotarkkuuden ja -pituuden 
kehittämiseen. Ratoja on Uuden-
maan piirien alueella Hyvinkään 
lisäksi ainakin Mäntsälässä, Jo-
kelassa, Keravalla, Nurmijärvel-
lä, Kirkkonummella jne. HyRES 
esittääkin kysymyksen onko 
muissa piirien yhdistyksissä vas-
taavasti lajin harrastajia, ja voi-
taisiinko tätäkin miettiä uudeksi 
reserviläislajiksi.

TEKSTI JA KUVAT:
MIKA VIRTA

Frisbee-golf  on rento      
vapaa-ajan harrastus

Vaatii taitoa saada lätty lentämään golf-koriin. ( KUVA: Mika Virta)

Maanpuolustusjärjestöjen esi-
telmätilaisuudet pidetään Tais-
telukoululla Tuusulassa, osoite 
Rantatie 66. Esitelmät alkavat 
klo 19.00 Koivikko-auditoriossa 
seuraavina tiistai-iltoina:

11.10.2016 Ex-alival-
tiosihteeri, VTT, HTT Juhani 
Kivelä: Hiljainen hälytys: Yh-

teiskunnan häiriötilanteiden hal-
linnan tila.

8.11.2016 FM, kapt. res. Juhani 
Vakkuri: Kotirintama vuosina 
1939−1945.

13.12.2016 Kaartin 
Jääkärirykmentin komentaja, 
eversti Ahti Kurvinen: Ajan-

kohtaista puolustusvoimista. 
Joulukuun esitelmän jälkeen on 
mahdollisuus ”joulusaunaan” 
TaistK:n funkis-saunassa.

10.1.2017 Kapt. res. Taisto 
Vanhapelto: The Great Game 
1800−1914, Venäjän ja Iso-Bri-
tannian kamppailu Keski-Aasi-
asta ja Intiasta.

Taistelukoulun esitelmät
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Kirkkonummen seudun reservi-
läisyhdistykset tekivät perintei-
sen perheretkensä tällä kerralla 
lähiseudulle, mutta samalla kau-
as sotahistoriaan, Barösundin 
saaristomaisemaan. 

Inkoolaisen Tryggve Henriks-
sonin Mirella-venetaksi oli odot-
tamassa retkeläisiä Inkoon vene-
satamassa. Veneeseen pakkautui 
joukko aktiivireserviläisiä per-
heineen, matkalla tutustumaan 
lähiseudun saaristoon ja histori-
allisiin taisteluihin.

Retken järjestäjä Sami Viitanen 
on elänyt lapsuutensa Inkoon 
saaristossa. Siten hän pystyi 
matkan aikana selostamaan elä-
västi paikallista elämää, histori-
aa unohtamatta. Matkan varrella 
historialliset kohteet nostivat 
esiin aina uusia tarinoita, keisari 
Aleksanteri III:n matkoista vuo-
den 1789 Elisaaren taisteluun ja 

järkyttävään vuoden 1944 Fage-
rön katastrofiin. ( Kts: seur. sivu) 

Kesäinen luonto näytti parhaat 
puolensa. Joutsenet ja sorsat 
kaitsivat jälkikasvuaan, Eli-
saaressa venekunnat nauttivat 
kauniista kesäisestä päivästä ja 
hieno Fagerön hiekkaranta kätki 
alleen toisen maailmansodan ka-
tastrofin. Kaikilla matkalaisilla 
oli runsaasti nähtävää, kuultavaa 
ja opittavaa. Eniten oppimisen 
aiheita näytti olevan mukaan 
lähteneellä Markus Lassheikin 
karhukoirapennulla, jolle rantaan 
lyövät aallotkin olivat suuri häm-
mästyksen aihe. 

TEKSTI JA KUVAT:  
SEPPO VAHASALO

Veneretki    
sotahistoriaan

Retkeläiset nousivat Mirella-veneeseen Inkoon venesatamassa.

Aarne Nurmen tyylinäyte siitä, miten nuotiopaikalle syntyy sopivia 
klapeja.

Oppaamme Sami Viitanen lounastauolla Fagerön hienolla rantahieti-
kolla. Vielä 1960-luvulla näillä paikoilla sijaitsi saksalaisten merimies-
ten joukkohauta.

Kippari Tryggve Henriksson ohjasi veneen varmoin ottein läpi Ramsjösundetin kapean salmen.

Aarnio-Wihurin pikaveneet ovat uljas näky. 

Retkeläiset pysähtyivät välillä evästelemään. 



19Oltermanni 3-2016

Vuonna 1789 Venäjälle voitokkaan Ruotsinsalmen taistelun 
jälkeen Venäjän saaristolaivasto keskitti voimiaan Porkka-
laan. 18.9. suuri 17 aluksen yksikkö hyökkäsi Barösundin 
puolustuslinjaa vastaan. 

Hyökkäys ei tuottanut tulosta, mutta voimien keskittäminen jatkui ja syyskuun lopulla 
venäläiset ryhtyivät rakentamaan Älgsjöskatanin niemeen tykkipatteria laivojen tueksi.  
Kenttävarustuksessa tiedettiin olevan 8 kanuunaa ja lähes 500 miestä. 

Ruotsista oli Hankoon kuljetettu lähes 4000 miehen vahvuinen prikaati eversti Kustaa 
Mauri Armfeltin johdolla. Prikaati saapui Inkoon kirkonkylään 27.9 ja ryhtyi suojaa-
maan uhanalaisimpia kohteita vihollisen tiedustelulta ja maihinnousuyrityksiltä. 

Kun Armfelt kuuli venäläisten vahvasta kenttävarustuksesta, hän päätti tuhota sen yl-
lätysiskulla. Prikaatista valittu 500 miehen iskuryhmä kuljetettiin kaleereilla 30.9. vas-
taisena yönä Elisaaren länsiosassa olevaan Mellangårdin lahteen. Joukot etenivät pilk-
kopimeässä yössä kolmessa jonossa saaren halki, kohti venäläisten varustusta. Suuri osa 
joukoista eksyi tiheässä metsässä.

Armfelt pääsi aamulla kello neljän jälkeen rynnäkköetäisyydelle, mukanaan vain pari 
sataa miestä. Kaikesta huolimatta hän päätti suorittaa häikäilemättömän rynnäkön. Jo 
puolen tunnin kuluttua kaikki vastarinta oli nujerrettu ja suurin osa patterilta pakoon 
päässeistä ajettiin mereen, missä monet heistä hukkuivat.

Armfeltin osasto sai sotasaaliikseen mm. 8 kanuunaa, 250 kivääriä sekä suuren muo-
na- ja viinivaraston. Kun lähelle ankkuroituneet venäläiset laivat aloittivat tulituksen, 
oli ruotsalaisten vetäydyttävä. Sitä ennen he tuhosivat 6 suurempaa kanuunaa ja ottivat 
kaksi pienempää mukaansa. 

Fagerön katastrofi vuonna 1944

Elisaaren taistelu 
vuonna 1789

Toisen maailmanso-
dan loppuvaiheissa 
saksalaiset pyrkivät 
miinoittamaan Suo-
menlahden pohjukan 
Narvan edustalta. 
Saksan Kriegsmari-
nesta tehtävää suorit-
tamaan määrättiin hä-
vittäjät Z35, Z36 ja Z46 
ja kaksi suurta torpe-
dovenettä T23 ja T28. 
Hävittäjät kuuluivat niin kutsut-
tuun Narvik-luokkaan (Zerstör-
ber 1936B), joka oli vahvimmin 
aseistettu hävittäjäalustyyppi 
toisessa maailmansodassa. Hä-
vittäjien pituus oli 127 metriä, ne 
saavuttivat 36 solmun nopeuden 
ja niissä oli 331 hengen miehistö.

Laivaosasto lähti Gdanskista aa-
mun sarastaessa 11. joulukuuta 
1944. Hävittäjälaivaston komen-
tajana toimi kommodori Fried-
rich Kothe, joka itse oli mukana 
hävittäjässä Z35. Säätila oli tyy-
pillinen vuodenajalle; kova tuuli, 
korkea merenkäynti ja huono 
näkyvyys vaikeuttivat navigoin-
tia. Tämän seurauksena saattue 
ajautui Narvan koillispuolella 
olevaan ”Nashorn”-miinakent-
tään, jonka saksalaiset olivat itse 
aiemmin laskeneet alueelle.

 

Hieman ennen klo 2 yöllä 12. 
joulukuuta Z35 osui miinaan. 
Heti sen perään miinaan osui 
Z36, joka tuhoutui kokonaan sen 
oman miinalastin räjähtäessä. 
Z35 osui vielä toiseen miinaan, 
mutta osa sen miehistöstä ehti 
poistua aluksesta ennen sen up-
poamista.

Aamulla 12. joulukuuta kumi-
lautoilla ajelehtivia sotilaita ja 
ruumiita alkoi rantautua Inkoon 
edustalle. Heillä oli takanaan 30 
meripeninkulmaa ajelehtimista 
hyisessä vedessä. Fägerön saaren 
tilanhoitaja, kalastaja Österback 
sai ottaa mökillään vastaan en-
simmäiset rantautujat.

Noin 70 merimiestä selvisi hen-
gissä haverista. Valvontakomis-
sio huolehti siitä, että heidät luo-
vutettiin neuvostoliittolaisille. 
Ruumiita ajautui rantaan vielä 
seuraavana syksynä. Heidät, 
yhteensä 187 merimiestä, hau-
dattiin matalaan joukkohautaan 
Fagerön saaren rantahietikolle. 
Joukkohauta oli jäljellä vielä 
1960-luvun alussa, jolloin hau-
datut siirrettiin saksalaisten hau-
tausmaalle Vantaan Honkanum-
melle.

Kriegsmarine ei nimennyt hävittäjäaluksiaan, vaan antoi niille tyyppiluokan ja numeron. Kuvassa epäonninen Z-36. 

Gustaf Mauritz eli Kustaa Mauri Armfelt toimi myös Uudenmaan rykmentin komentajana. 
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Upinniemen varus-
kunta, MPK ja reser-
viläisjärjestöt järjes-
tivät yhteistyössä 10. 
syyskuuta Nuorten 
Reserviläisten päivän 
Upinniemen varuskun-
nan ampuradoilla. Pää-
vastuun järjestelyistä 
kantoivat Raaseporin 

maakuntakomppania 
sekä paikalliset reser-
viläis- ja reserviupsee-
riyhdistykset.

Aamu-usva leijaili vielä alavilla 
paikoilla, kun lähes sata nuorta 
reserviläistä saapui harjoituspäi-
vään. Harjoituksen johtaja Marko 
Leppävuori piti elokuvateatteris-
sa lyhyen alkupuhuttelun, jonka 
jälkeen päästiin varsinaiseen asi-
aan. Kouluttajat olivatkin jo val-

Nuorten Reserviläisten päivä
Matias Wikström 
oli tuore reser-
viläinen ja nämä 
olivat hänelle en-
simmäiset har-
joitukset.

Hilla Peromaalla 
oli pistoolirastin 
taulua tutkitta-
essa hymy her-
kässä.
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miina rasteilla. Näissä harjoituk-
sissa pääpainona oli ammunta. 
Puolustusvoimien VEH-harjoi-
tuksen osuus oli RK1-ammunta. 
Muu osuus harjoituksesta, eli 
pistooliammunta 9mm Glockilla 
sekä SRA-näytös ja sen aseisiin 
tutustuminen ja ajoneuvon tar-
kastuspiste olivat MPK:n osuut-
ta.

Tuoreita reserviläisiä

Matias Wikström saapui harjoi-
tuksiin mielihyvin ja odottavin 
tunnelmin. 

- Kutsu tuli aika yllättäen, mut-
ta mielellään tänne lähti, kertoo 
Wikström. Oma palvelusaika on 
vielä tuoreessa muistissa, sillä 
hän pääsi reserviin viime joulu-

na. Vanhoihin varusmiestoverei-
hin hänellä on säilynyt kiinteät 
yhteydet. 

- Kaveripiirini on melko kahtia 
jakautunut. Suurin osa on suo-
rittanut varusmiespalveluksen. 
Näistä toiset lähtevät vapaaeh-
toisiin harjoituksiin innolla, toi-
set osallistuvat vain käskettyihin 
harjoituksiin, pohtii Wikström. 
- Odotan eniten ammuntaa. Sain 
intissä RK:lla loistavia tuloksia. 
Nyt on kiinnostusta nähdä, onko 
taso säilynyt. Myös pistooliam-
munta tulee olemaan kiinnosta-
va, sillä en päässyt ampumaan 
intissä, kertoo Wikström.

Nurmijärveläinen Heikki Pent-
tilä oli päässyt Vekaranjärveltä 
reserviin vuonna 2010. Tämä oli 
hänelle ensimmäinen vapaaeh-

toinen harjoitus. 

- Tässä ensin tavoitteena on, että 
osuisi tauluun, pohti Penttilä en-
nen aseiden kohdistamista. Hän 
ei silti ollut aivan untuvikko RK-
ammunnassa. 

- Pääsimme ampumaan paljon 
Vekaranjärvellä ja suoritin siellä 
ampujamerkin, tunnusti Penttilä. 
Kohdistuksen jälkeen oli helppo 
hymyillä, eli iskemät taululla is-
tuivat siistissä kasassa.

Pistooliammunta  
uusi kokemus

Pistooliammunta oli suurimmal-
le osalle osallistujia uusi koke-
mus. Joillakin oli kokemusta il-
mapistoolista. Esko Kaappolan 

varmassa ohjauksessa varomää-
räykset ja ampumisen tekniikka 
tulivat selviksi. Kohdistuslauka-
usten jälkeen tuntuma aseeseen 
alkoi syntyä ja taulun valkoinen 
alue saada iskemiä. Hilla Pero-
maa oli toista kertaa elämässään 
ampumassa pistoolilla ja osumat 
kymppialueella saivat hymyn ir-
toamaan herkästi. 

TEKSTI JA KUVAT:  
SEPPO VAHASALO

Janne Pennanen esitteli SRA-rastilla noin 15 kiloa painavaa tst-varustustaan, jossa lipaskoteloiden lisäksi 
oli mm. ensiapuvälineet, keraamiset levyt ja vesisäiliö.

SRA-rastilla ampuja keskittyy suoritukseensa, tuomari ottaa aikaa ja 
kaksikon takana valvoja keskittyy turvallisen suorituksen tarkkailemi-
seen. 

Heikki Penttilä keskittyy suoritukseensa kivääriradalla.

- Lipas viidellä patruunalla lataa!
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Elokuun 8.-12. päivi-
nä joukko sotahisto-
riasta kiinnostuneita 
reserviläisiä tutustui 
Itä-Karjalan taistelu-
paikkoihin. 

Melko tarkalleen 75 vuotta ai-
emmin, 10. heinäkuuta 1941 
Karjalan Armeija aloitti hyök-
käyksen Laatokan Karjalaan.

Karjalan Armeijan 
jäljillä
Matkan johtajana toimi eversti 
evp. Kari Miekkavaara. Rei-
lun 20 henkilön matkajoukko 
koostui aiemman Uudenmaan 
Sotilasläänin viidennen sotilas-
alueen reserviläisistä, joita oli 
täydennetty ystävillä, sukulai-
silla ja kollegoilla. Saman hen-
kisessä porukassa hyvä yhteis-
henki löytyi nopeasti. Viiden 
päivän ja yli 2000 kilometrin 
matkareitillä nähtiin Värtsilä, 
Läskelä, Pitkäranta, Tolvajärvi, 
Kollaa, Hyrsylä, Kontupohja, 
Karhumäki, Poventsa, Petros-
koi (Äänislinna), Lemetti, Sor-
tavala, Käkisalmi ja Ihantala. 
Vaihtelevan laatuisella tiever-
kolla matka taittui välillä nope-
ammin ja välillä hitaammin. 

Matkan oppaana toimi majuri 
evp. Kalevi Sirénin Kouvolasta. 
Hänen ja reserviläisten asian-

tuntevat esitelmät sekä muuta-
ma aihepiiriin liittyvä tietokisa 

pitivät meidät virkeinä pitkien 
bussimatkojen aikana. Toki mat-
kan aikana huolehdittiin myös 
riittävästä virkistäytymisestä. 
”Puolikurssijuhlaa” vietettiin 
Äänislinnassa, eikä aika käynyt 
pitkäksi muillakaan majoittumis-
paikkakunnilla. 

Salamasotaa polku-
pyörillä
Karjalan Armeija perustettiin 
kesäkuun 1941 lopussa komen-
tajanaan kenraaliluutnantti Erik 
Heinrichs. Siihen kuului kaksi 
armeijakuntaa (VII armeijakunta 
ja VI armeijakunta) ja erillinen 
taisteluryhmä (Ryhmä Oinonen). 
Kahteen armeijakuntaan kuului 
yhteensä viisi jalkaväkidivisioo-
naa. Armeijan vahvuus oli noin 
100 000 miestä. Tarkoituksena 
oli vallata takaisin talvisodassa 
menetetyt alueet ja enemmänkin: 
vyöryä rajan yli Itä-Karjalaan. 

Silloisia laajempia pyrkimyksiä 
kuvaa jatkosodan alkuvaiheissa 
Mannerheimin antama ylipäälli-
kön päiväkäsky nro 3 (ns. mie-

kantuppipäiväkäsky), jossa hän 
viittasi vuonna 1918 antamaansa 
lupaukseen karkottaa bolshevikit 
Venäjän Karjalasta. Päiväkäs-
kyssä suomalaisten sotilaiden 
voitot tuovat Karjalan kansoille 
vapauden ja Suomelle suuren tu-
levaisuuden.  

Armeija eteni ripeästi käyttäen 
hyökkäyksen kärkenä kevyitä, 
polkupyörillä varustettuja jää-
kärijoukkoja, suomalainen va-
riaatio salamasodasta. Suurella 
miesylivoimalla onnistuttiin 
valtaamaan takaisin suuri osa tal-
visodassa menetetystä Laatokan 
Karjalasta. Laatokan Karjalan 
pääkaupunki Sortavala vallattiin 
taistellen 15.8.1941. Venäläis-
joukkojen motin sulkeminen 
kuitenkin viivästyi ja venäläisten 
pääjoukot pääsivät pakenemaan 

Rautalahden sataman kautta Laa-
tokalle. Motti-operaatio sai siksi 
nimen vesiperämotti.  

Kun vanha raja oli saavutettu 
elokuussa 1941, hyökkäystä jat-
kettiin rajan yli Neuvostoliiton 
puoleiseen Itä-Karjalaan. Loka-
kuussa vallattiin Petroskoi, jonka 
nimi muutettiin Äänislinnaksi. 
Karjalan armeija lopetti hyökkä-
ystoimensa 7. joulukuuta 1941 
ja siirtyi puolustusryhmitykseen 
linjalle Laatokka-Syväri-Ää-
ninen-Maaselkä. Jatkosodassa 
alkoi asemasotavaihe, joka kesti 
kesäkuuhun 1944 asti.

TEKSTI JA KUVAT:  
MARKUS LASSHEIKKI
Lähteet: Wikipedia ja Karjalan 
Armeija (Ari Rautala, 2015)

Sipoon Reserviläiset 
jatkaa jo perinteeksi 
muodostunutta sota-
historiallista matkai-
luaan. Aina keväisin 
yhdistys valitsee mie-
lenkiintoisen sotahis-
toriaan liittyvän koh-
teen ja viettää paikan 
päällä viikonlopun. 
Koska näistä retkistä on ker-
rottu Oltermannissa ennenkin, 
on tämän jutun näkökulma toi-
senlainen. Tavoitteena on an-
taa neuvoja ja vinkkejä muille 
yhdistyksille vastaavan reissun 
järjestämiseksi. Yhdistys on 
vieraillut jo kahdesti Suomus-
salmella ja Salpa-asemassa, sekä 
kertaalleen Ilomantsissa ja Han-
gon ja Porkkalan suunnilla – jot-
ka muuten sijaitsevat piirimme 

alueella. Aina ei tarvitse lähteä 
kauas kotikonnuilta päästäkseen 
sotahistorian makuun. Käymät-
tä sipoolaisilla on vielä Lappi, 
Haminan-Mikkelin suunta sekä 
Kuhmon seutu. Kohteita riittää 
vielä vuosiksi eteenpäin.

Majoitus
Edullisin ja kenttäkelpoisille 
reserviläisille sopiva majoitus-
muoto on tietenkin maastoma-
joitus. Paitsi, että kiinnostavien 
kohteiden lähettyvillä on yleensä 
runsaasti kenen tahansa käytet-
tävissä olevia kiintolaavuja, voi 
majoittumisen toteuttaa myös 
sissiteltalla. Esimerkiksi Sipoon 
Reserviläisten sissitelttaa voi 
vuokrata edullisesti tällaisiin tar-
koituksiin. Sissiteltan etuna on 
mahdollisuus käyttää kaminaa, 
joskin lämpimänä vuodenaikana 
pärjää myös ilman sitä.

Maastossa majoittuessa on muis-
tettava noudattaa jokamiehenoi-
keuksia – majoittua saa, mutta 
avotulta ei saa tehdä tai poltto-
puuta kerätä ilman maanomista-
jan lupaa. Myös pihojen lähetty-
ville majoittuminen on kielletty, 
ja roskat kannetaan tietysti maas-
tosta myös pois. Sopiva telt-
tapaikka kannattaa selvittää jo 
etukäteen, loistavana työkaluna 
karttatiedusteluun toimii www.
retkikartta.fi. Sipoon ressuilla on 
jonkin verran kokemuksen tuo-
maa tietoa myös kiintolaavuista, 
joten vinkkejä voi aina kysellä.

Majoituksen voi toki, tilanteen ja 
tarpeen mukaan, järjestää myös 
esimerkiksi mökkikylissä, motel-
lissa tai hotellissa – vaihtoehtoja 
löytyy. Lähialueen kohteisiin 
voi suunnata myös päiväseltään, 
mutta pohjoisemmat kohteet 
vaativat yhden tai useamman yö-

pymisen.

Kokemus on osoittanut, että 
reissun päälläkään ei tarvitse 
nälkää nähdä. Muonituksen voi 

hoitaa huoltoasemilla, paikal-
lisissa ravintoloissa tai kenttä-
keittimillä maastossa. Iltaisin ei 
nuotiomakkaraa voita mikään. 
Juomavesi kannattaa usein ottaa 
mukaan kanisterissa, koska sen 
löytäminen paikan päältä voi olla 
haasteellista.

Siirtyminen kohdealueelle sujuu 
näppärästi omilla autoilla kimp-
pakyydein – jo kahteen farma-
riautoon mahtuu 8-10 henkeä 
varusteineen, ja polttoainekulut 
jäävät vähiin. Jos on tarkoitus 
pitää kaminassa tulta yöllä, on 
riittävä määrä polttopuita syytä 
ottaa varmuuden vuoksi mukaan. 
Maastosta puuta ei välttämättä 
saa.

Pidemmille reissuille on hyvä 
varata koko viikonloppu tai jopa 
pidennetty viikonloppu. Jo Suo-

mussalmi on niin kaukana, että 
pelkkä perjantai-illasta sunnun-
tai-iltaan kestävä retki jää lyhy-
eksi.

Nähtävyydet paikan 
päällä
Sotahistoriallisten kohteiden 
lähettyvillä on usein useitakin 
alaan liittyviä erikoismuseoita. 
Näin on käytännössä kaikissa 
niissä kohteissa, joissa Sipoon 
Reserviläiset on vuosien varrel-
la vieraillut. Museokäyntejä voi 
mukavasti tehostaa tutustumalla 
myös muistomerkkeihin. Muis-
tomerkkien sijainnit, kohteet ja 
historian voi selvittää etukäteen 
Internetin kautta, jolloin reissus-
ta saa mahdollisimman paljon 
irti. Suositeltava tutustumiskoh-
de on myös paikkakunnan san-
karihautausmaa-alue – ne ovat 
yleensä todella vaikuttavia.

Toki retkeen voi yhdistää myös 
tutustumisen aivan toisen alan 

museoihin ja nähtävyyksiin. So-
pikaa yhdessä, mikä aihepiiri 
retkeläisiä eniten kiinnostaa ja 
toimikaa sen mukaan. Suosit-
telen myös käyttämään paikal-
lisopasta, mikäli mahdollista. 
Varsinkin jos opas toimii vapaa-
ehtoispohjalta, kannattaa hänelle 
muistaa hankkia pieni muisto-
lahja. Oppaita voi tiedustella 
vaikkapa kohdepaikkakunnan 
reserviupseeri- tai reserviläisyh-
distyksistä.

TEKSTI: OSSI IKONEN
KUVAT: OSSI IKONEN JA 
KALLE TÄHTINEN

Sotahistoriallista 
matkailua kotimaassa

Meidän pojat Itä-Karjalassa

Raatteen tiellä sijaitseva talvisodan monumentti on vaikuttava nähtävyys.

Suuomussalmen kirkonkylä tuhoutui talvisodassa käytännössä ko-
konaan. Tänään kirkonkylän sankarihautausmaa-alue on hienosti hoi-
dettu.

Sortavalan tuntumassa Kasinhännässä on Suomen ilmavoimien 1920-luvulla 
rakentamat hangaarit vesitasoja varten. 

Matka Roikonkoskelta Tolvajärven 
taistelupaikalle tehtiin paikallisella 
maastokelpoisella bussilla. Tieura 
oli paikoitellen heikossa kunnossa 
ja noin 50 kilometrin matka sujui 
2,5 tunnissa -suuntaansa.

Eversti evp. Kari Miekkavaara selostaa Ihantalan taistelujen kulkua. Taustalla 
muistokivi, jolle laskimme kynttilän kaatuneitten sankarien muistoksi. 



 23Oltermanni 3-2016

Uudenmaan reserviläispiirien
PISTOOLILAJIEN

mestaruuskilpailut Hyvinkään Ampumaradalla
lauantaina 08.10.2016 klo 10 ja klo 12

Lajit: Pienoispistooli 30 + 30 ls ja pienoispistooli pika-ammunta 3 x 20 ls. 

Sarjat: Yleinen, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat. Joukkuekilpailussa kolmen ampujan 
yhteistulos. Pika-ammunta lasketaan Osuuspankkimaljan tuloksiin tänä vuonna.
Aikataulu: Klo 10 pienoispistooli 30 + 30 ls. Klo 12 pistoolipika-ammunta 3 x 20 ls.
Osallistumismaksu: Peritään kilpailupaikalla 10 € kilpailijalta.
Vakuutus: Vaaditaan RES:n Reserviläisten Ampumaturva tai SAL:n vastaava.
Ilmoittautuminen: Nimi, laji(t), sarja, yhdistys tai yhdistetty joukkue maanantaihin 3.10. 
mennessä keijo.kylmala(at)gmail.com.
Tiedustelut: Keijo Kylmälä, keijo.kylmälä(a)gmail.com tai 045 156 36 61.

Ajo-ohje: Kts. www.fonecta.fi > Kartta: Hikiäntie 1465, Hausjärvi. Ampumaradalle Hikiäntie 
1465 kohdalta koilliseen vievää hiekkatietä noin 500 metriä HyMas:n a-radan parkkipaikalle!

Tervetuloa Hyvinkään Ampumaradalle!

Järjestäjinä: Järvenpään Reserviupseerikerho ry ja Järvenpään Reserviläiset ry 

Tuusulan Reserviupseerikerho ry:n 
sääntömääräinen syyskokous

Keskiviikkona 26.10.2016 Puolustusvoimien Palvelukeskuksessa Tuusulassa, luokka- Helsinki.

Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30 jonka jälkeen kokousesitelmä (aihe ilmoitetaan myöhemmin). 
Syyskokous esitelmän jälkeen klo 19:45. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 § 
määräämät asiat.

Tervetuloa !
Hallitus

Keski-Uusimaan lippujuhlapäivä

Palkittuja olivat muiden joukossa ylil Aku Lindström, RUL kam, ltn Harri Majamäki, RESUL ham , vänr Kimmo Heikki-
nen, RUL kam , ylil Isto hyyryläinen, RUL kam SK ,   ylil Timo Hautala, RUL kam, ltn Jukka Sovijärvi, RESUL pram, vänr 
Matti Autti, RUL pram,  evl evp Jussi Lukkari, RUL pram, ja kapt Ilkka Mattila, RUL pram.

Kilpailijat     Tulokset  

Sija Nimi  Lk. Yhdistys  Kokonaistulos Karsinta %

 1 T. Vahtera  A ARU  528,63  100,0

 2 T. Rintala  A Mäntsälä RES 522,39  98,8

3 I. Kervinen  V50v K.Nummi RES 497,94  94,2

4 I. Hyyryläinen V 5  494,14  93,5

5 M. Ekberg V 50v K.Nummi RES 483,35  91,4

6 O. Bedretdin A ARU  483,01  91,4

7 J. Väliahdet  A Hyvinkää RES 471,59  89,2

 8 A. Muhonen A Mäntsälä Res 468,99  88,7

9 T. Elg  V Hyvinkää RES 452,81  85,7

10 J. Hulikkala  A Tuusula RES 437,67  82,8

11 T. Sarro  A Porvoo RU  430,96  81,5

12 J. Puurunen  V Hyvinkää RES 429,75  81,3

13 N. Kurikka  V Hyvinkää RES 422,43  79,9

14 P. Huttunen  A Porvoo RES  414,45  78,4

15 S. Piispa  A Nurmijärvi RU 400,86  75,8

16 M. Kylmäniemi A Mäntsälä Res 398,28  75,3

17 T. Taavitsainen A ARU  386,25  73,1

18 T. Heikkinen V Mäntsälä Res 374,22  70,8

19 J. Hemminki A Hyvinkää RU 356,75  67,5

20 I. Meriläinen A TarU  354,76  67,1

21 T. Paul  A K.Nummi RES 349,33  66,1

22 M. Helatie  V Hyvinkää RES 345,93  65,4

 23 A. nurmi  A50v K.Nummi RES 345,07  65,3

24 Ma. Åkerlund A Nurmijärvi RU 340,22  64,4

25 K. Koivunen A50v K.Nummi RES 339,30  64,2

26 J. Rinttilä  A Nurmijärvi RU 327,19  61,9

27 H. Korpela  A50v K.Nummi RES 314,46  59,5

28 Mi. Åkerlund V Nurmijärvi RU 307,85  58,2

29 S. Miettinen  V N.järvi RES  301,15  57,0

30 M. Kilpelä A 50v N.järvi RES  297,42  56,3

31 P.Majander  V Mäntsälä RES 288,32  54,5

32 A-J. Kaskinen A Mäntsälä RES 288,03  54,5

33 V. Strandvall A Porvoo RES  282,80  53,5

34 L. Lehtonen  A Hyvinkää RES 272,66  51,6

35 T. Karjalainen V Mäntsälä RES 260,34  49,2

36 V. Suonpää  A K.Nummi RES 253,80  48,0

37 K. Virtanen  A Hyvinkää RES 251,00  47,5

38 M. Tikkanen A N.järvi RES  237,03  44,8

39 H. Ollilainen V Vantaa RES  190,17  36,0

40 M. Tolvanen A N.järvi RES  162,86  30,8

41 K. Pohjonen V50v Mäntsälä RES 126,68  24,0

Hyvinkäällä 11.9.2016  ammuttiin Uudenmaan piirin ensimmäisestä SRA-karsintakilpailussa vuoden 2017 SM-kilpailui-
hin . Kilpailuun osallistui 41 ampujaa, joukkuekilpailun voitti Akateemiset Reserviupseerit Ry:n joukkue. 

Akateemiset Reservinupseerit
juhlivat Hyvinkään SRA-kisassa

TEKSTI:   
HARRI MAJAMÄKI
KUVAT:    
ANTTI HAVULINNA , 
HARRI MAJAMÄKI

Järjestimme aiempien vuosien 
tapaan Uudenmaan reserviup-
seeri- ja reserviläiskerhoille 
avoimen palkitsemistilaisuuden 
lippujuhlapäivän aattoja 3.6 
Taistelukoulun upseerikerholla. 
Illanviettoon sisältyi ruokailu, 
palkitsemisia sekä vapaata seu-
rustelua. Paikalle saapui kolmi-
senkymmentä Keski-Uusimaa-
laista maanpuolustajaa,  joista 
osa avec. Lämminhenkiseen 
tilaisuuteen toi tervehdyksensä 
myös Uudenmaan reserviupsee-
ripiirin puheenjohtaja Jaripekka 
Turtiainen.

Huomionosoituksia

Tuusulassa Taistelukoulun up-
seerikerholla perjantai-iltana 

pidetyssä tilaisuudessa luovutet-
tiin Suomen Reserviupseeriliiton 
sekä Reserviläisurheiluliiton 4.6 
myöntämiä ansiomitaleita lähi-
alueiden reserviupseereille.

 Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali soljen kera 
(RUL am sk)

ylil Isto Hyyryläinen, Tuusula

Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali (RUL am) 

ylil Timo Hautala, Nurmijärvi

ylil Aku Lindström, Järvenpää

vänr Kimmo Heikkinen, Tuu-
sula

Suomen Reserviupseeriliiton 
pronssinen ansiomitali (RUL 
pram)

evl evp Jussi Lukkari, Nurmi-

järvi 

kapt Ilkka Mattila, Nurmijärvi

vänr Matti Autti, Nurmijärvi

Reserviläisurheiluliiton hopei-
nen ansiomitali (RESUL ham)

ltn Harri Majamäki, Tuusula 
Reserviläisurheiluliiton pronssi-
nen ansiomitali (RESUL pram)

ltn Jukka Sovijärvi, Nurmijärvi

Kisa ammuttiin Hyvinkään ampumaradalla, kisassa oli 5 rastia, joista 3 kivääri- ja 2 pistoolirastia. Ampu-
maetäisyydet rasteilla vaihtelivat kahdesta sataanviiteenkymmeneen metriin. 

Kilpailijoita oli yhteensä 42, kisaan osallistuneet toimitsijat ampuivat esikilpailun perjantaina.  Kisa oli 
ensimmäinen karsintakilpailu sarjassa, jonka tulosten pohjalta valitaan reserviläis- ja upseeripiirin jouk-
kueet SM-kilpailuun 2017. Seuraavat karsinta-kilpailut ovat Kirkkonummella Lokakuussa ja Mäntsälän 
järjestämänä Padasjoella maaliskuussa. Myös ensivuoden SRA-piirimestaruuden tulokset lasketaan mu-
kaan karsintoihin, PM on huhti-toukokuussa mutta sen järjestäjää ei ole vielä päätetty.

Hyvinkää järjestää piirikilpailujen lisäksi perinteisen pimeässä ammuttavan SRA-kisan, Hyvinkään Hä-
märähomma kilpailun joulukuussa.



Kesätauon jälkeen syyskauden 
koulutus on päässyt vauhtiin.  
Kirjoitusaikaan 5.9. on pidetty 
Maakuntakomppanioiden tie-

dustelukoulutuskokonaisuuteen 
kuuluva Tiedusteluharjoitus 
4, kaikille reserviläisille avoin 
Marssi- ja majoittumisharjoitus 
sekä noin sata osallistujaa ke-
rännyt, tilaajayrityksen henki-
löstölle kohdennettu Upinniemi 
2016-turva- ja valmiuskurssi.  
Seuraavina olivat vuorossa Tie-
dusteluharjoitus 5, aivan uutena 
ohjelmaan otettu Lähitaistelu-
kurssi Tuusulassa ja Marskin 
pöydässä-ruuanvalmistuskurssi.  

Yli viisikymmentä sotilaskotisi-
sarta harjoitteli poikkeusolojen 
organisaatiossa toimimista San-
tahaminassa syyskuun puolivä-
lissä.  Naiset  pääsivät harjoitte-
lemaan varautumista autoilussa 
ilmeneviin ongelmatilanteisiin 
syyskuun 24. päivä.

Syksyn suurin koulutustapahtu-
ma on lehden ilmestyessä, syys-
lokakuun vaihteessa Porvoon 
maanpuolustuspäivän yhteydes-
sä pidettävä Suisto 2016-harjoi-
tus.  Harjoituksessa pidetään so-
tilaallisia valmiuksia edistävinä 
kursseina Taistelu rakennetulla 
alueella-kurssi, Tähystyspaikan 
rakentaminen ja toiminta-kurssi 
ja fyysisesti vähän kevyempi 
Johdatus reserviläisjohtamiseen-
kurssi. Varautumis- ja turvalli-
suuskoulutuksen kursseja ovat 
Hygieniapassikurssi, Turvalli-
sesti taajamassa-kurssi ja Utan 
ström-Selviydytkö sähköttä-
kurssi.  Kenttämuonituskurssi 
muonittaa kaikki kurssit. Har-
joitukselle on perustettu omat 
Facebook-sivut.

 Koko kurssitarjonta löytyy in-
ternetistä osoitteesta www.mpk.
fi/koulutuskalenteri /Uusimaa. 
Kannattaa seurata myös muiden 

lähialueiden kursseja, mielen-
kiintosta koulutusta on tarjolla 
kohtuumatkan päässä mm Hel-
singin ja Kanta-Hämeen KOTU-
yksikköjen järjestämänä.

Tärkeää  asiaa llmoit-
tautumiskäytännöstä:
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.  

Hyvinvointi 2018 -projektin yh-
tenä tavoitteena on edistää va-
rusmiehen fyysistä ja sosiaalista 
toimintakykyä, lisätä nuorten 
ja aikuisten välistä vuorovaiku-
tusta ja tehostaa yhteistoimintaa 
reserviläisten kanssa. Yhteistyö-
tahoina ovat mm. NMKY, Puo-
lustusvoimat, Sotilaskotiliitto ja 
Reserviläisliitto.  Toiminnassa 
pyritään järjestämään maanpuo-
lustusjärjestoissä toimiville ja 
varusmiehille yhteistä rentoa, 
vuorovaikutteista ja aktiivista 
toimintakykyä edistävää teke-
mistä.

Varusmiestoimikuntien edusta-
jat olivat Upinniemen VMTK-
päivillä käyneet läpi erilaisia 
joukkuepelejä, mitä varusmie-
het haluaisivat kokeilla reservi-
läisten kanssa projektin osana. 
Ylivoimaisesti suosituimmaksi 
vaihtoehdoiksi olivat nousseet 
paintball ja airsoft.

Pilottitapahtuma  
Parolassa
Parolassa järjestettiin 18.5 lau-
antaina pilottitapahtuma, jossa 
Janakkalan ja Hyvinkään Re-
serviläiset sekä Viestirykmen-
tin valmiusosasto muodostivat 
joukkueita ja sotivat Ilveskallion 
AKE-kylässä värikuula-asein. 
Hinta reserviläisille oli 25 euroa 
sisältäen varusteet ja sotilasko-
din tarjoaman kenttälounaan. 
Reserviläisten maksuilla katet-
tiin varusmiesten osallistumi-
sen kulut. Hyvinkäältä paikalla 
olleen Joonas Mantilan mukaan 
varusmiehet olivat innostuneet 
tapahtumasta ja yhteistyö reser-

viläisten kanssa oli sujunut on-
gelmitta. Asutuskeskustaistelun 
koulutusalue oli mainio taistelu-
kenttä. Lievänä ongelmana olivat 
tilaisuuden järjestäjän tarjoamat 
värikuula-aseet, jotka olivat pää-
osin vanhoja pumpputoimisia.

Projektiin kuului myös pesäpal-
lo-turnaus Panssariprikaatissa, 

mutta tähän ei oltu saatu reser-
viläisiltä edustusta. Seuraava 
värikuulapeli järjestetään Pans-
sarikillan toimesta 1.10.2016, 
jälleen Ilveskalliolla. Varusmies-
ten ja reserviläisten yhteistoi-
minnasta on suunniteltu jatkos-
sa vuosittaista ja valtakunnan 
laajuista. Lisätietoa Hyvinvointi 

2018 -projektista : www.ymca.fi/
suomen-nmky/hankkeet/hyvin-

vointi-2018/

Värikuulapeli reservi-
läisurheilulajiksi?
Hyvinkään Reserviläisten eh-
dotus värikuulailun ottamisesta 
reserviläisurheilulajiksi näyttää 

siis tulleen otolliseen aikaan, jos 
projektin kautta kiinnostus lajiin 
saadaan heräämään jo varus-
miespalvelun aikana.

Oltermannin edellisessä nume-
rossa olleen artikkelin pohjalta 
HyRES sai yhteydenottoja piirin 
yhdistyksiltä, ja toiminnan kehit-
tämistä jatkettiin. Hyvinkään Re-

serviläisten ja upseereiden, sekä 
Nurmijärven ja Kirkkonummen 
edustajien kanssa testattiin tur-
nausmuotoista peliä Hyvinkäällä 
1.8.2016 kolmen miehen joukku-
eilla.

 3 minuutin erissä pisteitä sai vas-
tustajien eliminoinnista, mutta 
myös siitä, että pääsi juoksemaan 
kentän läpi vastustajan lähtöpai-
kalle peliajan kuluessa.  Jokai-
nen joukkue pelasi kaksi ottelua 
toisiaan vastaan. Parhaimmille 
pisteille pääsi jälleen Nurmijär-
vi. Hyvinkään Reserviläiset Ry 
esittää värikuulapelin ottamista 
piirimestaruuskilpailuksi ensi-
vuodelle ja mukaan Osuuspankin 
maljan kilpasarjaan.

HyRES pyrkii järjestämään pele-
jä vielä syyskauden aikana, joten 
toimintaa on mahdollista tulla 
kokeilemaan tai seuraamaan 
Hyvinkäälle. Yhteyshenkilönä 
allekirjoittanut, tai Tom Östlund 
(tom.ostlund@outlook.com / 
050-4646571)

TEKSTI JA KUVAT:  
MIKA VIRTA

Värikuulapeli varusmiesten kanssa

Ahkera kurssisyksy alkaa

Tom Östlund esittelee pelitauolla 
suojamaskin tarpeellisuutta. Vierei-
nen laite on myös oleellinen turval-
lisuuden kannalta, lähtönopeusmit-
tarilla tarkastetaan että aseet ovat 
sallitun nopeuden (300 fps) rajoissa

KOTU-
yksikön
palsta

Yhteystietoja:
MPK, Uudenmaan KOTU-yksikkö:

KOTU-yksikön päällikkö Harri Kaijansinkko, 040 4822 629, 
harri.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 Mus-
taniemi 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.

Uutena kurssimuotona on aloitettu MPK:n kurssikattauksessa lähi-
taistelutaidot. Kuvat ovat Lähitaistelu I -kurssilta. ( KUVAT: Martin-Éric 
Racine)


