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PÄÄTOIMITTAJALLA JA PUHEENJOHTAJILLA ON ASIAA
Omatoimisesti osallistutaan

O

matoimisuus on ollut kevään ja kesän
avainsana ihmisille
liikkumiseen ohjaamiseksi.
Aikaisin
keväällä suunnistusseurat alkoivat järjestää omatoimirasteja. Kartat sai itse tulostettua tai
suunnistusradan alkupisteestä.
Tarkat ohjeet ihmiskontaktien
välttämiseksi ja turvavälien noudattamiseksi saatiin. Paikallinen
suunnistusseura oli aloittanut vastaavan tyyppisen omatoimisen suunnistusharjoituksen tarjoamisen jo talven
aikana ennen korona-aikaa. Johtui pääosin huonoista
hiihtokelistä ja hyvistä suunnistuskeleistä johtuen. Hyvä
harjoitus uuteen aikaan oli siis saatu. Alueemme Keski- Uusimaarastit tarjosi myös mahdollisuuden omatoimiseen rastien
kiertämiseen itselleen parhaiten sopivaan aikaan, kun kausi
vihdoin saatiin käyntiin.
Reserviläisurheiluliiton neljän päivän etämarssitapahtuma sai
odotettua suuremman suosion. Osallistujille annettiin hyvin
vapaat kädet marssin suorittamiseksi, lähtökohtana kuitenkin päiväkohtainen 10 kilometrin marssiminen yhtenä tai
useampana päivänä. Neljän päivän aikana yli 160 kilometriä
marssineita oli jonkin verran, melkoinen suoritus. Tapahtuma
sai paljon kiittäviä palautteita ja toivottiin sen saavan jatkoa
myös ensi vuonna. Ideana ja toteutukseltaan tapahtuma oli
hyvin suunniteltu ja toteutettu. Näköjään väki on kiinnostunut osallistumaan marsseihin myös kun suorituksen tekoaika ja reitti on vapaa. Jonkinlainen sähköinen väline matkan
ilmoittamiseksi järjestäjille tarvittiin, en tiedä miten tarkka
seula vapaamuotoisiin ilmoituksiin oli. Siihen ei ainakaan
olisi ollut tarvetta, tärkeintähän tässä oli saada väki liikkeelle.
Toki itsekin tykkäsin tästä marssista, pääsi lähtemään marssille silloin kuin huvitti ja marssia itse valitsemansa reitin.
Omatoimisesti tehtynä tässä pääsi kokeilemaan omia rajojaan
eikä ollut mitenkään sidottu aikaan ja paikkaan. Näinhän nykyään alkaa monissa työtehtävissäkin olla mahdollista tehdä
työnsä ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeintä että haluttu
tehtävä tulee suoritetuksi, kuten tässä marssissakin.
Omatoimisuus vetää väkeä, toivotaan, että saadaan yhtä hyviä osallistujamääriä myös perinteisiin marssitapahtumiiin
kuten kesäyön marsseihin. Paljon ei liittoihin kuuluneita
saatiin marssiin osallistumaan, voisiko heitä saada kiinnostumaan jäsenyyksistä reserviläisyhdistyksiin. Hienoa, että
henkilöitä kannustetaan omatoimisuuteen liikunnan saralle.
Toivottavasti tässä saatiin ihmisiä aktivoitua liikkumiseen.
On hyvä kun on selvä tavoite, jonka toki voisi itsekin asettaa, mutta näin se on helpompi kaikille. Tulospalvelu ja pieni
muistoesine, nämä ovat perusasiat osallistumisinnolle.
Kesäyön marssissa marssijoukot pysyivät hyvin järjestyksessä ja huoltopaikoilla turvavälit ja käsidesit olivat käytössä.
Rankka oli kyllä kelin puolesta tämän vuotinen marssi, sade
jota saatiin iltakymmeneen asti, ei ollut mitään kevyttä kesäsadetta. Kunnon varusteilla homma tietysti toimii kelissä
kuin kelissä. Matkalle osui lähes riisipeltoa vastaava peltoosuus ja polku- urissa, kyllä niissä oli runsaasti vettä. Arvostan kovasti reitin läpikulkeneita, käsittääkseni keskeytyksiä
ei juurikaan tullut ja ilmoittautuneet saapuivat paikalle. Järjestäjäpuolella pitkää päivää teki iso joukko reserviläisiä.
Hienoa, että väki osallistuu eri muodoissa järjestettyihin tapahtumiin, koska osallistujillehan niitä tehdään.
Koronatilanteesta johtuen Uudenmaan palkittu maanpuolustuspäivä on jouduttu perumaan. Tai siirtämisestähän nykyään
puhutaan kaikista tältä vuodelta perutuista tapahtumista. Siis
ensi vuonna Karkkilassa Uudenmaan 38. maanpuolustuspäivä.
Rajoituksia puretaan edelleen ja toivottavasti palaaminen
normaaliin aikaan tulee. Mikä sitten normaali tulee olemaan,
tuskin se mitä tämän vuoden tammikuussa vielä elettiin. Turvavälit, käsidesit, kasvomaskit voivat olla sitä uutta normaalia.
Timo Åkman
päätoimittaja

Suunnittelua, toimintaa, yhteydenpitoa

V

tilanne on siihen mennessä rauhoittunut ja pääsemme nauttimaan
maanpuolustusaiheisesta päivästä
Karkkilassa!

Uudenmaan reserviläispiirit eivät myöskään ole jääneet tuleen
makaamaan. Tästä hyvänä osoituksena on jatkuva yhteydenpito
piirien välillä sekä yhteistyökumppanien kanssa. Sitä myöten
asioiden suunnittelu ja toiminta on toiminut myös kiitettävästi.
Toiminnan suhteuttaminen viruksen tuomiin uomiin on onnistunut hienosti. Vaikka tämä on tuonut mukanaan myös peruutuksia (muunmuuassa Taistelukoulun esitelmätilaisuuksien peruuttamisen) on moni muu tapahtuma saatu pidettyä suunnitellusti.
Myös molempien piirien työvaliokunnat tulevat kokoontumaan
vielä syyskuun aikana suunnittelemaan ja pohtimaan piirien yhteisiä tulevia tehtäviä ja haasteita.

Kesä on tätä kirjoittaessani muuttunut lähipäivinä nähdyiksi
rankkasateiksi, ja äsken kaupasta palatessani veden joukossa
tuli myös rakeita. Vaikka suomalaisesta syksystä ei vettä puutu
ja maanpuolustus elää viruksen takia hieman poikkeusvaiheitta,
on ympärillä nähtävissä kuitenkin valonpilkahduksia: kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset sekä erilaiset kurssit
ovat lähteneet jälleen aktiivisesti käyntiin. Harrastit maanpuolustusta millä tavalla tahansa: toivotan Teille kaikille terveyttä ja
maanpuolustusintoa syksyn pimeisiin iltoihin!

iimeisimmän piirilehden puheenjohtajan palstassa
kirjoitin muunmuuassa Covid-19 -viruksen aikaansaamista muutoksista maanpuolustustoimintaan
sekä lähitulevaisuuden näkymistä. Tätä palstaa kirjoittaessani tuntui, että olisin voinut toimittaa päätoimittajallemme saman kirjoitukseni painettavaksi uudelleen
lehteen sillä pinnalla olevat tärkeät asiat ovat pysyneet samoina.
Virus on ja pysyy, ja maanpuolustustoiminta tekee parhaansa siinä sivussa, muiden maan toimintojen ohessa. On ollut ilo seurata
eri maanpuolustusaiheisista julkaisuista, että toimintaa on saatu
käynnistettyä pienen tauon jälkeen, ja muunmuuassa kokouskäytäntöjä on saatu päivitettyä hyvin etäkokouskäytäntöihihin.
Kaikkien turvallisuudesta kertausharjoituksissa, tapahtumissa ja
kursseilla on pidetty huolta turvavälein ja hygienian ylläpitämisellä.

Puolustusvoimien palvelukeskuksen
Tuusulan toimipisteessä (tuttavallisemmin Taistelukoulu) pidettyjen
esitelmätilaisuuksien jatkumisesta
ovat piirit saaneet tiedusteluja. Näiden esitelmätilaisuuksien pidosta
keskustellaan piireissä syys- ja lokakuun aikana. Tilaisuuksiin liittyvistä
päivityksistä voi lukea Uudenmaan
reserviläispiirien Internet-sivuilta
heti, kun uutta tietoa on tarjolla.

Elokuu toi tullessaan valitettavasti myös pienen pettymyksen:
Karkkilassa lokakuussa pidettäväksi suunniteltu Maanpuolustuspäivä 2020 päätettiin peruuttaa tämänhetkisen virustilanteen
takia. Maanpuolustuspäivä on joka vuosi kerännyt kävijöitä tuhatmäärin, joten kaikkien turvallisuuden takaaminen ja viruksen
pitäminen poissa tapahtumasta olisi voinut muodostua mahdottomaksi tehtäväksi nykytilanteessa. Yhteisen turvallisuuden nimissä tapahtuma päätettiin tältä vuodelta peruuttaa.
Uudenmaan reserviläispiirit yrittävät järjestää Maanpuolustuspäivän jälleen vuonna 2021 Karkkilassa, jos yleinen tilanne ja
rajoitukset sen silloin sallivat. Pidetään peukut pystyssä, että

Tatu Häkkinen
puheejohtaja

Maakuntajoukot harjoittelevat

P

iirimme syystoiminta on päässyt vauhtiin koronasta
huolimatta, haasteita tapahtumien järjestämisessä
kuitenkin on ja järjestävät tahot joutuvat tekemään
paljon ylimääräistä työtä jotta tapahtumat saadaan
vietyä turvallisesti läpi.

Tuusulan kesäyön marssi 4.-6.9 viikonloppuna oli suuri voimainponnistus piirimme vapaaehtoisille toimijoille, itse kävin
tutustumassa 5.9 tapahtumaan yön pimeinä tunteina kilpailukeskuksessa. Kaikki toiminta tapahtui teltoissa ulkotiloissa
vähintäänkin raikkaassa ja kosteassa ympäristössä koko päivän
jatkuneesta sateesta ja tuulesta johtuen. Tapahtuma sujui hienosti ja huumori ja tekemisen meininki paistoi koko organisaatiosta läpi haastavista olosuhteista huolimatta.
Kävelijöiden sekä pyöräilijöiden palaute on ollut pelkästään
positiivista. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille, toimitsijoille ja marssille osallistuneille, teitte marssista ikimuistoisen ja hienon esimerkin miten tapahtumia voidaan järjestää
poikkeusoloissakin menestyksekkäästi.

Harjoitusjoukkoja ei myöskään
saada koskaan operatiiviseen vahvuuteen. Tämän vuoksi harjoituksen johtajalle tai kouluttajille ei
muodostu koskaan täyttä käsitystä
joukkojen koulutustasosta eikä
osaamisesta. Olisi suotavaa että
tulevissa budjettineuvotteluissa
ohjattaisiin lisää määrärahoja
reserviläisten kertausharjoituksiin
jotta ”kovat ” kutsut löytäisivät
reserviläisten postilaatikkoon
konkreettisesti eikä reservin
tärkeys olisi vain juhlapuheiden
sanahelinää.

Paikallispuolustusharjoitukset sekä VEH-harjoitukset ovat
näkyneet ja kuuluneet vahvasti viimeviikkojen aikana ympäri
Suomea, myös Uudellamaalla. Maakuntajoukot ovat harjoitelleet aktiivisesti ja motivaatio on korkealla, mutta kuinka
kauan? Tällä kysymyksellä haluan nostaa esille joukkojen kutsumisen harjoituksiin pelkillä VEH-kutsuilla. Hienoa on että
näitä kutsuja tulee ja aktiivisuutta ja osallistumishalukkuutta
on. Kuitenkaan esimerkiksi veh-kutsu ei kelpaa työnantajille
perusteeksi olla pois töistä jos kutsu osuu merkityn työvuoron
päälle. Tällöin harjoitukseen haluava joutuu käyttämään harjoitukseen päästäkseen lomapäiviään tai korvaamaan osallistumisen muuten.

Mats Fagerström
puheenjohtaja

Oltermanni

PäätoimittajaTimo Åkman

Aineistot

Ilmoitusmateriaalit ja layout

Lehden koko 280 x 420 mm

Ilmoitusten aikataulu

Uudenmaan

040-862 0791
email:		

Valmiit aineistot sähköpostilla email:

F:ma Commercial Information Agency

painopinta-ala 260 x 370 mm

N:o Aineistopäivä Ilmestyy

timo.akman@elisanet.fi

kotu.uusimaa@gmail.com

email:

palstan leveys 43 mm

1/2020

15.3.

31.3.

39. Vuosikerta

Levikki

kotu.uusimaa@gmail.com

palstojen lukumäärä 6 kpl

2/2020

15.5.

7.6.

Julkaisija

Käsiteltävä materiaali postitse

			
Antti Kauranne
Noin 5500 kpl postitettuna
Lisäjakelut noutopisteissä
Ullantorpantie 3 A 9

Pankkiyhteys

3/2020

2.9.

2.10.

Uudenmaan reserviläispiirit /
Oltermanni 		
FI62 1366 3000 0515 57

4/2020

15.11.

7.12.

reserviläisten 		
maanpuolustusjulkaisu

Uudenmaan 		
reserviläispiirit

02750 ESPOO

puhelin 044-300 0363
Paino Salon Lehtitehdas Oy
puhelin (02) 770 2509
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Yleisen asevelvollisuuden monet kasvot

Huomio
Helsingin
puolustajat!
VSS Kalliosuojakoulutuksen peruskurssi on avattu.
Peruskurssi on itseopiskeluverkkokurssi PVMoodlessa.
VSS
Kalliosuojakoulutus
koostuu peruskurssista ja
jatkokursseista. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on
tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee
suojan eri osa-alueiden toimintaan liittyvät perusteet ja
kykenee toimimaan suojan
eri tehtävissä. Näitä tehtäviä
ovat esimerkiksi tekniset,
muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen ja järjestyksenvalvontatehtävät.
Koulutetusta henkilöstöstä
muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota voidaan tilanteen
vaatiessa käyttää Helsingin
eri kalliosuojissa.
Miten pääset mukaan?
Kun olet suorittanut PVMoodle-verkkokurssin hyväksytysti niin voit hakeutua
jatkokurssille.
Jatkokurssi koostuu webinaarista ja koulutuksesta
Kangasalantien kalliosuojassa. Tämän vuoden jatkokurssit järjestetään

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko
kirjoittaa asiantuntijablogissa yleisen
asevelvollisuuden
merkityksestä koko
suomalaiselle demokraattiselle yhteiskunnalle.
Korona-ajan mukaisesti keskityin lomallani kotimaan
matkailuun. Matkakierrokseni kohdensin itäiseen Suomeen ja erityisesti jatkosodan
viimeisiin taistelupaikkoihin
Ilomantsin alueella. On lähes
käsittämätöntä, miten merkittävästi alivoimaiset suomalaiset joukot löivät kaksi
neuvostodivisioonaa vaarojen
ja soiden muovaamassa maastossa. Osoitus suomalaisen
asevelvollisuuden tuottamasta sotilastaidosta ja maanpuolustushengestä.
Ei kahta sanaa siitä, että ylei- Asevelvollisuus on ainoa keino tuottaa riittävän kokoiset ja osaavat sodan ajan joukot Suomen tarpeisiin. (KUVAT: PUOLUSTUSVOIMAT)
nen asevelvollisuus on ainoa ketju, jossa jokaisessa per- työtä. Yleinen asevelvollisuus kon sotaväen olevan tasa-ar- rustu ”tutkittuun” tietoon. Niin
tapa puolustaa Suomea soti- heessä on välitön yhteys ylei- tukee mitä parhaiten demo- voisin yhteisö, jossa kaikkia tai näin, yli 40-vuoden kokelaallista uhkaa vastaan. Tämä seen asevelvollisuuteen. On kratiaa ja tasa-arvoa. Taustas- kohdellaan yksilöinä ja joukko muksella asevelvollisuudesta
ei todistelua kaipaa. Asevel- varusmiespalveluksen käynyt ta, varallisuudesta tai mistään hitsautuu yhdeksi taustasta olen havainnut nämä asiat emvollisuus on ainoa keino tuot- isoisä, isä, poika tai nykyisin riippumatta varusmiespalvelus riippumatta. Alkukesän erääs- piirisesti tosiksi seuratessani
taa riittävän kokoiset ja osaa- äiti tai tytär. Ketju jatkuu edel- alkaa kaikilla samalta viivalta. sä harjoituksessa osanottajien varusmiesten ja reserviläisten
vat sodan ajan joukot Suomen leen ja sillä on merkitys maan- Kaikilla on kykyjensä mukai- keskuudessa puhuttiin toista- toimintaa sekä suomalaisen
tarpeisiin. Tämä on tietenkin puolustustahtoon. Asevelvol- sesti mahdollisuus kasvaa ja kymmentä eri kieltä yhdessä yhteiskunnan kehitystä.
yleisen
asevelvollisuuden lisuusreservimme on osoitus edetä. Tämäkin meille itses- komppanian
kokokoisessa
päätarkoitus, mutta on asevel- siitä. On myös tulevaisuudessa täänselvyys, mutta muualla joukossa. Toiminta oli esimer- Yleisellä asevelvollisuudella
vollisuudella muitakin ulottu- tärkeää, että yhteys säilyy. Va- maailmassa suuri harvinai- killistä, vaikka osalle komen- on siis monet kasvot demovuuksia eli useammat kasvot.
paaehtoiset varusmiespalve- suus.
not tulkattiin taistelijaparin kraattisessa yhteiskunnassa.
lusta suorittaneet naiset lisää- Olen onnekseni voinut todeta toimesta.
Isoisäni Sotkamosta oli ikä- vät tätä yhteyttä perheisiin.
ja todistaa, miten hyvin toisesluokkaa, joka käskettiin palve- Suomalainen demokratia on ta kulttuuriperimästä kotoisin Jotkut väittävät, että näil- MAAVOIMIEN
lukseen kesällä 1918 vanhan itseisarvo, mutta ei enää itses- olevat maahanmuuttajat ovat lä yleisen asevelvollisuuden KOMENTAJA
asevelvollisuuslain
nojalla. täänselvyys nykymaailmassa. kotoutuneet varusmiespalve- muilla merkityksillä ei ole to- KENRAALILUUTNANTTI
Siitä lähtien on muodostunut Sen eteen on jatkuvasti tehtävä luksessa kantaväestöön. Us- dellisuuspohjaa tai ne eivät pe- PETRI HULKKO

- 22.10.2020 ja 24.10.2020
- 12.11.2020 ja 14.11.2020
- 10.12.2020 - 12.12.2020
Mukaan ehtii siis hyvin
myös jatkokurssille kunhan
ensin tekee peruskurssin PVMoodlessa!
Lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala
tuomas.hauvala@mpk.fi,
050 3740000.
Tervetuloa
puolustamaan
Helsinkiä ja helsinkiläisiä!

80 vuotta
talvisodasta
Hangossa
3.10 järjestetään ”80 vuotta
talvisodan päättymisestä”
-seminaari Hangossa.
Kaksikielinen seminaari on
tarkoitettu kaikille hankolaisille ja Hangon historiasta
kiinnostuneille.
Seminaarissa
käsitellään
talvisotaa Hangon näkökulmasta. Kuudessa alustuksessa käydään lävitse talvisotaan johtaneita tapahtumia
sekä erityisesti Hangon tapahtumia talvisodan aikana.
Ohjelma:
1. Hannu Himanen: Talvisodan syyt ja Moskovan rauhansopimus.
2. Tomy Karlsson: Hangö
under vinterkriget
3. Laura Lotta Andersson:
Evakuerandet av civila 13–
22.3.1940
Kahvitauko / Kaffepaus
4. Kaarle Lange: Sotamateriaalin evakuointi Hangon
vuokra-alueelta
5. Yrjö Sahlstedt: Befästandet av Hangöfronten 194041
6. Ilkka Linnakko: Punainen
Hanko - NL:n tukikohdan
merkitys ja rakentaminen

Oltermanni
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Luonnos Reserviläisliiton strategiaksi 2021-2023
Reserviläisliiton valiokunta ja sen muodostama strategiatyöryhmä on työstänyt liitolle uutta
strategiaa, jonka liiton valiokunta päätti
27.8.2020 järjestetyssä kokouksessaan
lähettää lausunnolle
yhdistyksiin ja piireihin. Strategian päätöskäsittely tapahtuu
21.11.2020 liiton kokouksessa Seinäjoella.
Arvot
- Isänmaallisuus
- Yhdenvartaisuus
- Luotettavuus
- Uskottavuus

Visio
Reserviläisliitto on Suomen
vaikuttavin maanpuolustusjärjestö

Tehtävä
Ylläpitää maanpuolustustahtoa ja -kykyä sekä toimii jäsentensä laaja-alaisena edunvalvojana

Strategiset tavoitteet
A. Maanpuolustustahdon ja -valmiuden
ylläpitäminen
Reserviläisliitto on valtakunnallinen Suomessa toimivien
reserviläisyhdistysten muodostama keskusjärjestö, jonka
toiminnan perustarkoitus on
ylläpitää maanpuolustustahtoa ja -kykyä. Sitä toteutetaan

kehittämällä
vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutustoimintaa, tiedottamalla mahdollisuudesta toimia vapaaehtoisen maanpuolustuksen
hyväksi sekä valmentamalla
jäseniä toimimaan poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa. Lisäksi liitto vaikuttaa yleisesti
maanpuolustusedellytysten
paranemiseen ja laajenemiseen Suomessa.

ja virkamiesten keskuudessa,
laajamittainen osallistuminen
yhteiskunnalliseen
keskusteluun, sekä lausuntojen ja
kannanottojen antaminen reserviläistoimintaa koskevissa
laki- ym. asioissa. Lisäksi liiton tavoitteena on linjata veteraaniperinnetyön tulevaisuus
ja sen rahoittaminen.

Jäsenyhdistysten
B. Vapaaehtoisen maan- C.
puolustuksen keskeinen toiminnan edistäminen
ja tunnustettu vaikuttaja Reserviläisliitto toimii jäsenLiitto toimii aktiivisena reserviläisten edunvalvojana suhteessa, puolustushallintoon,
muihin viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Erityisenä
osa-alueena edunvalvonnassa
ovat reserviläisten ammuntaharrastukseen ja omaehtoiseen koulutukseen liittyvät
asiat. Keskeisiä toimenpiteitä
ovat säännöllinen ja laajapohjainen yhteydenpito liiton
yhteistyökumppaneihin sekä
päättäjätahoihin, liiton tunnettuuden lisääminen päättäjien

yhdistystensä aatteellisena ja
toiminnallisena yhdyssiteenä
valtakunnan
turvallisuutta
edistävää toimintaa tukien.
Liitto tukee ja kehittää reserviläisten ammuntaharrastuksen ja omaehtoisen kouluttautumisen mahdollisuuksia.
Reserviläisliitto on aktiivisesti
mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
jäsenjärjestönä kehittämässä reservin omaehtoista koulutusta.
Liiton kentälle suunnattavia
suoritusperusteisia tukimuo-

toja kehitetään edelleen. Liitto
tukee ja kehittää reserviläisten
sotilastaitoja tukevaa liikuntaharrastusta ja perheliikuntaa.

mukaiseksi ja tulovirtojen turvaaminen. Tulojen ja menojen
suhde pidetään tasapainossa.
Henkilöstön osaamista kehitetään.

D. Jäsenistön aktivointi
ja jäsenmäärän kasvu

Tavoitteiden saavuttamiseksi
on laadittu kattava mittaristo
ja toimenpideluettelo. Reserviläisliiton nettisivuilla pyritään seuraamaan osaa keskeisistä tavoitteista reaaliajassa
niin, että esim. ammuttujen
laukausten määrän kulloinenkin taso on esillä ja kasvaa sitä
mukaan, kun yhdistykset ja
piirit raportoivat liiton nettisivujen kautta tapahtumistaan.

Jäsenhankintaa ja sen käytännön toteutusta kehitetään edelleen sekä tehostetaan tukitoimia heikkojen jäsenkasvujen
alueilla.
Jäsenhankinnassa
tavoitellaan laajapohjaista jäsenrakennetta sekä ikärakenteen muutosta. Aktiivisesti
toimintaan osallistuvien määrä kasvaa. Jäsenistön osallistuminen MPK:n toimintaan ja
koulutukseen kasvaa.

E. Taloudellinen tasapaino, osaava 		
henkilöstö ja ketterä
hallinto
Reserviläisliiton talous perustuu jäsenmaksuista saatavaan
tuloon. Suuria vuosittaisia
haasteita ovat varojen käytön tasapainottaminen tulojen

Uusi strategia lausuntokierrokselle
Reserviläisliitto valmistelee parhaillaan
uutta strategiaa vuosille 2021–2023. Nyt
valmisteltava strategia on aikaisempiin
strategioihin verrattuna
uudenlainen.
Strategiassa on nyt
yksityiskohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, mitkä
ohjaavat tarkemmin
liiton toimintaa ja kehittämistä tulevina
vuosina.

Palautetta strategiasta voi antaa
29.9. mennessä osoitteeseen jarjesto@reservilaisliitto.fi. Strategialuonnos luettavissa Reserviläisliiton nettisivuilla.
Reserviläisliitto on tyytyväinen
valtioneuvoston puolustusmäärärahaesitykseen.
Lähinnä HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden johdosta Suomen puolustusmenot nousevat hetkellisesti yli
kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Puolustusministeriön

hallinnonalan talousarvioehdotus
vuodelle 2021 on yhteensä 4,8 miljardia euroa, joka on 54 prosenttia
viime vuotista enemmän. Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola on tyytyväinen siihen, että aiemmista rahoituslinjauksista pidetään
kiinni.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että
HX-hanke toteutetaan aiemmin
päätettyyn tapaan erillisrahoituksella eikä siten pienennä varsinaista
puolustusbudjettia. Tämä on erittäin
vahva signaali kaikkiin ilmasuuntiin siitä, että Suomi pitää puolustuksestaan huolta myös taloudellisesti vaikeina aikoina.
Ilmavoimien HX-hanke on parhaillaan tarjousvaiheessa ja päätös
konetyypistä tehdään ensi vuonna.
Kaluston uusimisen kokonaiskustannus on 9,4 miljardia euroa, josta
ensi vuoden osuus on 900 miljoonaa euroa. Lisäksi tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen on varattu 579 miljoonan euron määräraha.
Puheenjohtaja Pohjola korostaa
vuosina 2021-2030 toteutettavan
hankinnan keskeistä merkitystä
Suomen puolustusjärjestelmälle,
joka pohjautuu itsenäiseen puolustukseen.

– Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että valmistaudumme
puolustamaan itsenäisesti omaa
maa-, meri- ja ilmatilaamme. Tämä
on mahdollista vain, jos ylläpidämme kaikkia puolustushaaroja ja pidämme niiden kaluston ajan tasalla.
Merivoimien kaluston uusiminen
on loppusuoralla ja seuraavana on
Ilmavoimien vuoro.

Lisäksi reserviläisten sotilaallisia
tietoja ja taitoja sekä fyysistä kuntoa ylläpidetään Reserviläisliitossa
ja muissa maanpuolustusjärjestöissä. Puolustusministeriö tukee omaehtoista toimintaa ja koulutusta ensi
vuonna 4,8 miljoonalla eurolla, josta Reserviläisliiton osuus on 32.000
euroa.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus säilyy 280.000 suuruisena,
josta yli 96 prosenttia muodostuu
reserviläisistä. Kertausharjoituksiin
kutsutaan 19.300 reserviläistä, joka
on hieman enemmän kuin kuluvana vuonna. Puheenjohtaja Pohjola
muistuttaa omaehtoisen kouluttautumisen ja toiminnan merkityksestä.

Uusi jäsen- ja toimistosihteeri aloittanut

– Olemme tyytyväisiä myös siihen,
että kertausharjoitusvolyymi jatkaa
kasvuaan. Edelleen kuitenkin vain
vajaa seitsemän prosenttia sodan
ajan tehtäviin sijoitetuista reserviläisistä pääsee kertaamaan. Kannustammekin reserviläisiä hakeutumaan laajoin joukoin omaehtoiseen
koulutukseen ja toimintaan.

Anna on aikaisemmin hoitanut
asiakaspalveluun, laskutukseen ja
järjestelmätyöhön liittyviä tehtäviä.
Hänellä on laajaa kokemusta isojen
järjestelmien hallinnasta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) järjestämään vapaaehtoiskoulutukseen osallistuu vuositasolla keskimäärin 30.000 reserviläistä.

Reserviläisliiton
palveluksessa
aloitti 13.8.2020 uusi jäsen- ja toimistosihteeri Anna Mutanen. Hänen
vastuullaan on Maanpuolustusrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät
sekä muut toimistotyöt.

Siirtyminen uuteen tikettijärjestelmään
Jäsenpalveluiden kehittämiseen ja
asioinnin nopeuttamiseen liittyen
on nyt otettu käyttöön uusi tikettijärjestelmä, jota kautta hoidetaan
kaikki Maanpuolustusrekisteriin ja

Jäsenkyselyt ovat paljolti
mittariston seurantavälineitä. Talouden osalta seurataan
tietysti konkreettisia lukemia.
Jäsenmäärän muutosta seurataan jäsenrekisterin tietoihin
nojautuen. Aktiivisesti toimintaan osallistuvien jäsenten
määrää seurataan ja jäsenhävikki (eronneet, ei-maksaneet)
laskee (2019 6,86 % jäsenistä
eli päättyneet jäsenyydet suhteessa kokonaisjäsenmäärään.
Mittaritavoitteena on myös jä-

senten keski-iän alentaminen
alle 50 v. (2019 keski-ikä 51
v., jäsenrekisteri).
Toimenpideluettelossa suurin
osa tehtävistä on jatkuvaa työtä eli 1.1.2021  31.12.2023.
Muutamiin tehtäviin tavoitteeksi on asetettu vuoden
2021 aikana valmistuminen.
Lähes kaikki tehtävistä ovat
tilassa kesken/ käynnissä,
siis jo joskus aloitettuja tehtäviä. Uusia mielenkiintoisia
toimenpiteitä on esimerkiksi
Liiton rakentama prosessi,
jolla tuetaan jäsenten aseluvan hankintaa (lupatekninen
neuvonta ja sivusto). Jäsenistön aktivointi ja jäsenmäärän
kasvu kohdassa on paljon uusia toimenpiteitä ensi vuoden
alussa käynnistettäväksi

liiton toimistoon liittyvä sähköpostiliikenne. Järjestelmää käyttävät
kaikki liiton toimihenkilöt, minkä
johdosta sähköposteihin vastataan
aiempaa laajemmalla joukolla.
Yhdistysten ja piirien toivotaan
käyttävän rekisteri- ja muissa
asioissaan liiton suuntaan osoitteita jasenasiat@reservilaisliitto.fi,
toimisto@reservilaisliitto.fi, jarjesto@reservilaisliitto.fi ja tiedotus@
reservilaisliitto.fi riippuen asian
laadusta. Toimihenkilöiden henkilökohtaisia sähköposteja ei tule enää
käyttää.
Syksyn aikana rekisterin uudistukset jatkuvat ja ohjelmassa on mm.
puhelinjärjestelmän vaihdos. Palvelemme arkisin klo 10–14 numerossa
09 4056 2043.

Reserviläisliiton
palveluksessa
aloitti 13.8.2020 uusi jäsen- ja
toimistosihteeri Anna Mutanen.
Hänen vastuullaan on Maanpuolustusrekisterin ylläpitoon liittyvät
tehtävät sekä muut toimistotyöt.
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Neljän kuukauden asepalvelus saa huutia Reserviläisliitolta
Reserviläisliitto tyrmää ajatuksen neljän
kuukauden
mittaisesta asepalvelusta.
Liiton puheenjohtaja
Ilpo Pohjola muistuttaa, että jo vuonna
2010 tehdyn selvityksen mukaan asepalvelusajan merkittävä
lyhennys heikentäisi
sodan ajan suorituskykyä.
– Jo Suomalainen asevelvollisuus -selvityksessä ammuttiin alas väite, jonka mukaan
varusmiespalvelusta voitaisiin
merkittävästi lyhentää sotilaallisen
suorituskykymme
siitä kärsimättä. Raportissa
mukaan
varusmiespalvelus
on tiivis opetuspaketti, jossa
jokaiselle opetustapahtumalle
on tarkat läpivientisuunnitelmat ja aikalaskelmat.
Yritysjohtaja Risto Siilasmaan
johdolla tehdyn selvityksen
mukaan neljän kuukauden
koulutus ei tuottaisi sotakelpoista joukkoa ja sen läpikäyneet tarvitsisivat merkittävää
lisäkoulutusta ennen taistelutehtäviä. Kertausharjoituskoulutusta pitäisi järjestää nykyistä merkittävästi enemmän ja
tarvittaessa hyvinkin nopeasti.
Puheenjohtaja Pohjola ei usko,
että tämä olisi käytännössä
mahdollista.
– Sodankuvan on muuttunut
niin, että sotilaalliset kriisit
etenevät aiempaa nopeammin
eikä ennakkovaroitusta välttämättä saada. Miten kykenisimme muutamassa viikossa
kouluttamaa kertausharjoituk-

Asepalvelusajan merkittävä lyhennys
heikentäisi sodan ajan suorituskykyä.

Lisäksi on esitetty siviilipalveluksen lyhentämistä työllisyyden vahvistamiseksi. Myös
Reserviläisliitto on vaatinut
siviilipalvelusjärjestelmän
uudistamista ja esittänyt sen

korvaamista yleisellä kansalaispalveluksella, joka olisi
tiukasti sidottu poikkeusolo-organisaatioihin ja -tehtäviin.

huomioida Suomen kansallisia erityispiirteitä maaperämme ja ampumaratojemme
sekä ampumatoimintamme
laajuuden osalta. Miksi lyijyhauleja ei saisi käyttää ampumaradoillamme, joissa teknisillä toimenpiteillä on estetty
lyijyn siirtyminen maaperään?

niiden kautta ihmisiin. Terveysriskien johdosta lyijyhauleja ei Suomessa ole saanut
käyttää metsästyksessä vesistöalueilla enää vuoden 1996
jälkeen mutta niitä käytetään
edelleen laajasti ammunnan
harjoittelussa muistuttaa puheenjohtaja Pohjola.

EU:ssa kieltoa perustellaan
lyijyn haitallisilla terveysvaikutuksilla. Lyijy kulkeutuu
metsästyksen kautta vesilintuihin ja muihin eläimiin sekä

– Paljon järkeä on vaikea nähdä siinäkään, että metsästyksessä meillä jo aikoja sitten
kielletyt lyijyhaulit muuttuvat
nyt laittomiksi myös ampu-

sissa ne kymmenet tuhannet
reserviläiset, jotka olisivat
palvelleet vain neljä kuukautta? En usko tämän mallin toimivuuteen.

– Palveluksen suorittaisivat
naiset sekä ne miehet, jotka
eivät suorita asepalvelusta.
Järjestelmän tulisi korvata nykyinen siviilipalvelus ja sillä
tulisi pyrkiä rakentamaan lisää

suorituskykyä normaaliajan
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Nykyinen siviilipalvelus ei näin toimi, muistuttaa
puheenjohtaja Pohjola.

maradoilla tapahtuvassa harjoittelussa. Kiellon johdosta
ampumaharjoittelun kustannukset kasvavat ja vähentynyt
harjoittelu heikentää metsästäjien sekä reserviläisten ampumataitoa.

selvitellään kiellon vaikutuksia reserviläisjärjestöihin.
Yksinomaan Reserviläisliiton
paikallisissa
yhdistyksissä
ammuttiin Pohjolan mukaan
vuonna 2019 yli neljä miljoonaa laukausta.

Lyijyhaulikielto ei voimaan
tullessaan koske kansalliseen
puolustukseen liittyvää ampumatoimintaa, joten Puolustusvoimiin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen
kielto ei vaikuta. Parhaillaan

– Reserviläisjärjestöjen ampumatoiminnalla on suuri merkitys reserviläisiin pohjautuvan
puolustusjärjestelmämme
kannalta mutta lakisääteistä
pohjaa tälle ei ole koskaan
rakennettu. Niinpä EU:n sil-

missä meitä ei nähdä tahona,
joka on mukana kansallisen
puolustuksemme järjestelyissä. Tämän puutteen johdosta
olemme jo aiemmin esittäneet
tulossopimuksen tekemistä
Puolustusministeriön ja reserviläisjärjestöjen
välille.
Sopimuksen myötä reserviläisjärjestöistä tulisi myös sopimusteknisesti osa Suomen
puolustusjärjestelmää.

Lyijyhaulikielto herättää vastarintaa
EU:n
REACH-komiteassa
on hyväksytty esitys lyijypitoisten haulien käytön ja
hallussapidon rajoittamiseksi kosteikkoalueilla. Kielto
heijastuu vahvasti Suomeen,
sillä kaikki suo- ja turvemaat
luetaan kosteikoiksi. Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo
Pohjola hämmästelee, ettei
kiellon piiristä ole rajattu pois
edes ampumaratoja.
– Olemme syvästi pettyneitä
siihen, ettei EU ole halunnut

Terveisiä Pohjanmaalta!

Seinäjoella pidettiin 9-10.9.2020 reserviupseeri- ja reserviläispiirien toiminnanjohtajien
neuvottelupäivät. Tilaisuudessa liittojen toimihenkilöt kertoivat ajankohtaisen tilanteen ja
vuoden 2021 tärkeimpiä tapahtumia. Piirien
toiminnanjohtajat vaihtoivat ajatuksia omien
piiriensä tilanteesta ja siten mm. hyväksi havaitut käytännöt pääsevät leviämään muihin
piireihin.
Neuvottelupäivät avasi Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd, joka kävi läpi kokouskäytäntöjä nyt koronavuotena. Hän painotti,
että yhdistyksen hallitus voi kokoustaa täysin
etänä. Yhdistyslaki ei aseta tälle mitään rajoitteita. Tarvittaessa paikallisyhdistysten on hyvä
tarkistaa omat sääntönsä.
Kummankin liiton osalta todettiin varsin hyvä
jäsenmäärän kehitys viime vuosina. Toki piireittäin ja yhdistyksittäin on suuria eroja. Uu-

denmaan osalta saimme kehuja jäsenmääristä ja
toiminnan aktiivisuudesta! Jotta tilanne pysyy
hyvänä, kannustan yhdistyksiä tarkistamaan
internet-sivustojensa tietojen ajantasaisuuden.
Kummallakin pääliitolla on tänä syksynä tehty sivustojen uudistushanke, joka tukee tätä.
Lisäksi pyydän yhdistyksiä tarkistamaan jäsenrekisterin tiedot erityisesti sähköpostiosoitteiden osalta. Järjestelmän kautta yhdistykset ja
kumpikin piiri pystyy lähettämään jäsenistölle
esimerkiksi uutiskirjeitä. Ainakin yhdistysten
puheenjohtajilla pitäisi olla tunnukset järjestelmään. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä minuun.
RESUL 50 vuotta, historia tukee tulevaisuutta
Reserviläisurheiluliitto täyttää tänä vuonna
50 vuotta. Juhlavuotta vietetään maakuntiin
ulottuvalla RESUL On The Road –kiertueella. Kiertue toteutetaan tänä vuonna 8 paikkakunnalla ja se nähtiin Uudellamaalla Kesäyön

marssitapahtumassa. Reserviläisurheiluliiton
pääjuhlan 12.12.2020 yhteydessä julkistetaan
liiton 50-vuotishistoriikki, jonka on koonnut
Pekka Majuri. Yhdistyksillä on mahdollisuus
ostaa kirja “Lisää liikettä! Reserviläisurheiluliitto 1970-2020”.. Tässä samassa kylässä
käytiin vuonna 1714Napuen veriset taistelut.
Yritys tuli keväällä tutuksi otsikoista vaihdettuaan ginin tuotannon käsidesiksi. Suosittelen
kotimaan matkakohteeksi vaikka syyslomalla!

RISTO LEHTO
toiminnanjohtaja@uudrespiirit.fi
ps. tutustu uusiin sivustoihin:
https://www.reservilaisliitto.fi/
https://www.rul.fi/

Toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä käytiin yritysvierailulla Kyrö Distellery Companyssä. Se toimii entisen Isonkyrön Osuusmeijerin tiloissa, jossa Valion
Oltermanni juusto kehitettiin ja tuotettiin markkinoille
v 1979. Moni muistaa juuston kannessa silloin olleen
rakennuksen
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Lajin peruskursseja Uudellamaalla
SRA-koulutusta kehitetään

Mäntsälän ja Hyvinkään
Reserviläiset
järjestävät 2020 syyskaudella kolme Sovelletun Reserviläisammunnan perusteet
(SRA-1) kurssia. Kouluttajina toimivat Teemu Rintala (SRA Suomenmestari) ja Ahti
Muhonen (SRA-kouluttaja). Kurssit ovat
tarkoitettu SRA ammunnan juuri aloittaneille tai sitä vähän
aikaa harrastaneille
ja antaa eväät kilpailemisen
aloittamiseen ja omatoimiseen harjoitteluun.

Mäntsälän Reserviläiset ovat
järjestäneet
SRA-kursseja
noin 20-vuotta, ja huomanneet että uusilla ampujilla on
todella korkea kynnys osallistua kisoihin ja aloittaa aktiivinen harrastus, arviolta 4/5
ei koskaan rupea aktiivisesti
kilpailemaan, ja sitä kautta
kehittymään ampujina. Mu-

Teemu Rintala ja Ahti Muhonen käyvät läpi SRA-rastin eri suoritustapoja

Kurssin kouluttajat Teemu Rintala (vas) ja Ahti Muhonen (oik)

hosen mukaan asialle päätettiin
tehdä asialle jotain ja koska heillä
on käytössä MM-tason osaamista
yhdistyksessä Teemu Rintalan muodossa, päätettiin lähteä rakentamaan
monivaiheista SRA-koulutusta kilpa- ammunnan näkökohdista. Syksyn kurssit toimivat pilottina, joiden
avulla löydetään kurssille lopullinen
muoto.
Ensimmäinen kurssi järjestettiin
Hyvinkäällä sunnuntaina 6.9.2020
ja se oli kohdennettu edellisen
SRA- kurssin suorittaneille. Seuraavat ovat 11.10 ja 18.10. Treeneissä
käytiin laajasti läpi SRA- ammunnan peruskomponentteja, varusteita,
kalustoa, keskustelua oikeanlaisesta
harjoittelusta, jne. Itse ampumaharjoittelu keskittyi yhden SRArastin ympärille, jota varioitiin
ampumakertojen välillä. Ampujien
suorituksia käytiin yksitellen läpi,
ja aina lopuksi koko ryhmänä ylei-

siä havaintoja asioista, joihin tulisi
kiinnittää huomioita. Ahti ja Teemu
ovat vuosien varrella käyttäneet
samaa formaattia eri koulutuksissa
ulkomaita myöden ja se on osoittautunut toimivaksi malliksi ampujien
tasosta rippumatta.
Alustava palaute osallistujilta oli
positiivista ja jatkoa on suunnitteilla
ensi keväälle. Muhosen mukaan tarkoitus on rakentaa nousujohteinen
paketti, jossa olisi tarjolla kursseja
kaiken tasoisille ampujille
.

TEKSTI: MIKA VIRTA
KUVAT: MIKA VIRTA
JA JÄMSÄN SEUDUN
RESERVILÄISET
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Rajajoukkojen korkeatasoinen varusmieskoulutus
Otimme selvää, minkälaista varusmieskoulutusta
Rajavartiolaitos tarjoaa.
Raja- ja merivartiokoulun toimistoupseeri, majuri Jani
Miettinen avaa koulutuksen taustoja ja
sitä, kuinka rajajoukkoihin voi hakea.

Reserviläisliitossa on tällä hetkellä 169 henkilöjäsentä, jotka ovat – Vaativa varusmieskoulutus
ilmoittaneet sotilasarvokseen raja- edellyttää hyvää fyysistä kunjääkärin.
toa, eikä koulutusta haittaavia

lan rajavartiostoon määrätään
palvelukseen normaalisti kutsuntojen kautta. Pohjois-Karjalan
vartiostoon
voivat
hakeutua myös naiset suorittamaan naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, kertoo Raja- ja
merivartiokoulun toimistoupseeri, majuri Jani Miettinen.
Rajan
varusmieskoulutuksen yksi erityispiirre on, että
kaikille varusmiehille koulutetaan myös poikkeusolojen
rajaturvallisuustehtävien perusteet. Näin rajajoukkojen
asevelvollisille luodaan valmiudet toimia rajavartiomiesten toiminnan tukena poikkeusolojen tehtävissä.

Rajavartiolaitoksen
varusmieskoulutuksen päämääränä on kouluttaa henkilöstöä,
joukkoja ja joukkojen osia rajajoukkoihin. Koulutus toteutetaan tällä hetkellä kolmessa
yksikössä. Lapin rajavartioston
rajajääkärikomppania
Ivalossa ja Pohjois-Karjalan
rajavartioston
rajajääkärikomppania Onttolassa kouluttavat varusmiehistä tiedustelijoita sodanajan tehtäviin
Rajavartiolaitoksen reserviksi. Raja- ja merivartiokoulun
erikoisrajajääkärikomppania
Imatralla kouluttaa henkilöstöä vaativiin erikoisjoukkojen
tiedustelu-, taistelu- ja tukitehtäviin.
– Erikoisrajajääkärikomppaniaan Raja- ja merivartiokoululle hakeudututtaan erillisen
pääsykokeen kautta. Rajajääkärikomppaniaan Lapin rajavartiostoon tai Pohjois-Karja-

terveydellisiä esteitä saa olla.
Sissi- ja tiedustelukoulutuksen erityispiirre on toiminta
pienissä osastoissa laajoillakin
alueilla, joten metsässä olemista ei kannata pelätä, avaa
koulutusta majuri Miettinen.
Viimeisimmät palautekyselyjen tulokset osoittavat, että
Rajavartiolaitoksen
varusmieskoulutus on laadukasta,
koulutettavat ovat sitoutuneet
tehtäviinsä ja heidän kokemuksensa palveluksesta varusmiehenä Rajalla on erittäin
positiivinen. Entä onko tämä
varusmieskoulutus eduksi, jos
vasta myöhemmin elämässään
hakeutuu Rajavartiolaitokselle
töihin?

Vaativa, mutta antoisa koulutus
Rajajoukkojen toiminta ja tehtävät edellyttävät taistelijoilta
vahvaa fyysistä sekä henkistä
toimintakykyä. Toimintakykyä kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti
koko palvelusajan hyödyntäen
Puolustusvoimien
luomaa
uutta taistelijan mieli ja keho
-toimintakykyohjelmaa. Päämääränä on toimintakykyinen
taistelija, jolla on reserviin
siirtyessään tarvittava osaaminen sodan ajan tehtävänsä
edellyttämän fyysisen toimintakykytason säilyttämiseen.

– Eduksi siinä mielessä, että
varusmiespalveluksen aikana
näkee jo hieman Rajavartiolaitoksen toimintaa. Suoraan mitään lisäpisteitä ei esimerkiksi
rajavartijan
peruskurssille
hakeutumiseen liittyen kuitenkaan saa, joten siinä mielessä
on samalla viivalla kuin Puolustusvoimissa varusmiehenä
palvellut henkilö.

silmällä nuorten maanpuolustustahdon kehittymistä ja viimeaikaisia tutkimuksia.

muutaman vuoden päästä, joten maanpuolustusasioihin ja
kokonaisturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin onkin Lehtisalon mukaan tärkeä perehtyä
jo tässä elämänvaiheessa.

LÄHDE: 			
RESERVILÄISLIITTO

Turpotietäjä-kilpailu tuo nuoret kokonaisturvallisuutta
pohtivien kysymysten pariin

Turpo-päälliköiden
koulutus
pidettiin
Helsingissä ja tilaisuuden avasi prikaatikenraali
Antti
Lehtisalo, joka piti
kilpailua todella tärkeänä.
Kilpailussa
painotetaan
kokonaisturvallisuuden
näkökulmaa ja maanpuolustuksen
laaja-alaista merkistystä.

Reserviläisliiton,
Suomen
Reserviupseeriliiton, Kadettikunnan sekä Historian ja
yhteiskuntaopin
opettajien
liiton yhdessä toteuttama Turpotietäjä-tietokilpailu käydään
lukioissa nyt syksyllä ympäri
maata. Alkukilpailu pidetään

eri puolilla Suomea 8.10. ja
finaali talvisodan alkamispäivänä 30.11.
Maakunnallisten Turpo-päälliköiden koulutustilaisuus pidettiin Helsingissä lauantaina
12.9. Koulutuksessa harjoiteltiin lukioissa käytössä olevan Abitti-koealustan käyttöä
kilpailun toteuttamista varten.
Koulutuspäivän avasi puolustusministeriön Kansallisen

puolustusyksikön johtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo.
Hän pitää kilpailua todella
tärkeänä ja mielenkiintoisena.
– Maanpuolustus tulee nähdä
laajana kokonaisuutena. Nuorten on hyvä ymmärtää kaikkien eri tekijöiden vaikutus
turvallisuusympäristöömme
ja Suomen asemaan. Syy-yhteyksien ymmärtäminen onkin
keskeistä. Kilpailun kautta

nuoret varmasti oppivat näkemään maanpuolustuksen laajan merkityksen.
Kilpailun taustalla ovat mm.
MTS:n vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan
nuorten maanpuolustustahto
on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. Prikaatikenraali
Lehtisalon mukaan puolustusministeriössä
seurataan
herkällä korvalla ja tarkalla

Taistelukenttä 2020 on julkaistu
Opetuskäyttöön tuotettu
Taistelukenttä
2020 pyrkii kuvaamaan
nykyaikaista
sodankäyntiä mahdollisimman realistisesti.
Taistelukenttä
2020
on osa laajempaa oppimateriaalipakettia,
jonka tuotanto alkoi jo
vuonna 2016.
Taistelukenttä 2020 on erityisesti varusmieskoulutukseen tarkoitettu opetusvideo. Video on
osa alokasjaksolla sekä aliup-

seeri- ja reserviupseerikursseilla
annettavaa taistelukoulutuksen
oppimateriaalia. Videota hyödynnetään myös reserviläisten
ja henkilökunnan koulutuksessa.
Taistelukentän tarkoitus on antaa koulutettaville realistinen
kuva Puolustusvoimista kokonaisuutena, poikkeusolojen
olosuhteista ja toimintaympäristöstä sekä uhkamalleista
ja valmiuden säätelystä. Puolustusvoimien
palvelukeskus
on tuottanut opetuselokuvan
Pääesikunnan koulutusosaston
tilauksesta vuosien 2016-2020
aikana. Elokuva korvaa vuonna

1998 julkaistun aiemman Taistelukenttä-elokuvan.
Taistelukenttä-oppimateriaalin
projektipäällikön, majuri Ville
Kostianin mukaan opetusvideoilla pyritään havainnollistamaan ilmiöitä, joita on muilla
keinoin hankala tuoda esille.
- Videoissa näytetään usein ongelmatilanteita, mutta ennen
kaikkea ratkaisuja niiden selvittämiseksi. Lähiopetustilanteessa
keskustelu opetusvideon esittelemästä aiheesta tai ilmiöstä
kouluttajan kanssa on keskeistä,
Kostian kertoo.

– Ministeri Ilkka Kanervan
puheenjohtaman asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtivan
parlamentaarisen
komitean
työ on ratkaiseva. Itse vedän
komiteassa sotilaallisen maanpuolustuksen jaostoa. Komiteassa pohdittavana on, miten
mahdollisimman kattava joukko nuoria pääsee osallistumaan maanpuolustukseen ja
kokonaisturvallisuuden edistämiseen.
Prikaatikenraali Lehtisalo korostaakin reserviläisjärjestöjen
tärkeää roolia maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja
uusien sukupolvien saamisessa mukaan maanpuolustustoimintaan. Monet lukiolaisista
suorittavat
asepalveluksen

–
Turpotietäjä-tietokilpailu
vastaakin hyvin tähän tarpeeseen.
Kilpailun verkkosivut löytyvät
osoitteesta www.turpotietaja.
fi. Kilpailuun voi ilmoittautua 27.9. mennessä Historian
ja yhteiskuntaopin opettajien
liitto HYOL ry:n verkkosivujen kautta. Tähän mennessä
kilpailuun on ilmoittautunut
19 lukiota. Eteläisimmät lukiot ovat tällä hetkellä Helsingistä ja pohjoisin lukio löytyy
Enontekiöltä. Kilpailuun on
ilmoittautunut myös yksi ruotsinkielinen lukio Pietarsaaresta.

Oltermanni
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Uudenmaan ja Etelä-Hämeen reservipiirien
yhteiset maastokilpailut 2020
JärvenpäänReserviupseerikerho ry ja
Järvenpään Reserviläiset ry järjestivät
Uudenmaan ja Etelä-Hämeen
reservipiirien
yhteisen
maastokilpailutapahtuman 2.9.2020 Mäntsälän Hirvihaarassa
ja Järvenpään Vanhankylänniemessä.
Kilpailulajeina olivat
ammunta, kartanluku
sekä suunnnistus.

Ensimmäiset kartanlukutehtävät korkealta mäeltä, loput järven rannasta
laiturilta. (Kuva: Tuomo Virtanen)

Uudenmaan piireistä eri sarjoihin osallistui yhteensä 14
kilpailijaa. Eri yhdistyksistä
osallistujia oli seuraavasti:
Tuusulan Reserviupseerikerho
2, Tuusulan Reserviläiset 4,
Porvoon Reserviupseerikerho
3, Keravan Reservipuseerit
3 ja Mäntsälän yhdistetty 2
kilpailijaa. Joukkuekilpailuun
osallistuminen edellyttää kolmen kilpailijan osallistumista
joukkueena. Järvenpäästä ei
saatu liikkeelle yhtään osallistujaa saati yhdistelmäjoukkuetta. Potentiaaliset kilpailijat olivat kuitenkin mukana
toimitsijoina maastokilpailun
eri osalajeissa sekä myös kilpailutoimiston tehtävissä. Kilpailun ulkopuolella osallistui
maastokilpailuun Helsingin
piiristä yksi kilpailija. Hän
teki mainion suorituksen ollen
oman sarjansa ykkönen.
Etelä-Hämeen piirien yhteinen
osallistujamäärä eri sarjoissa
oli 21 kilpailijaa, kuudesta eri
yhdistyksestä.

Pistooliammunta
Ammunta 10 laukausta pienoispistoolilla
suoritettiin
Hirvihaaran ampumaradalla.
Ammunnan johtajana toimi
Kimmo Loponen Järvenpään
Reserviläisistä. Hänen johtamistyylinsä ja ammunnan
läpivienti oli taas kerran sitä,
mitä Kimmolta on totuttu näkemään: selväkielistä, ohjaavaa ja varmaotteista toimintaa.
Osallistujat saapuivat kilpailupaikalle kiitettävän ajoissa.
Niinpä ammunta saatiin suoritettua tavoiteltua aikataulua
nopeammin. Välittömästi viimeisen ammuntaerän jälkeen
jokaisen ampujan taulu tarkastettiin ja pisteet laskettiin
Loposen johtamana. Kilpailijakohtaiset tulokset välitettiin
heti kilpailutoimistoon, mikä
sijaitsi Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä. Uusmaalaisista kaksi kilpailijaa ampui
saman tuloksen, 86 pistettä.
Päivän paras lukema 88 pistettä meni Etelä-Hämeeseen.

Kartanluku
Kartanluku ja siihen liittyvät
kohteiden valinta sekä itse
kilpailutoiminta olivat Järvenpään Reserviläisten Timo Åkmanin vastuualuetta. Voidaan
todeta, että Timo oli laatinut
tähän kilpailuun haasteelliset,
mutta kelvolliset kartanlukutehtävät. Kartanluvusta virheettömän tuloksen saavutti

Ammunnan johtaja Kimmo Loponen ja kilpailun puuhamies Keijo Kylmälä.

tällä kertaa ainoastaan yksi
kilpailija, Timo Salonen Valkeakosken Reserviupseerikerhosta. Tuusulan Isto Hyyryläinen oli uusmaalaisten kiistaton
ykkönen kartanluvussa, vain 3
virhemillimetriä. Todella runsaita virhemillimetrejä kertyi
kokeneillekin
kilpailijoille,
näiden kahden jälkeen seuraavaksi parhailla virhemillimetrejä oli useita kymmeniä.

Suunnistus
Suunnistusratoja oli kaksi, 4
km ja 3 km. Taitavana ratamestarina toimi Pauli Rautanen Järvenpään Reserviupseereista. Vanhankylänniemeen
rakentamansa radat Pauli arvioi puistosuunnistusradoiksi.
Aikaeroja syntyi kilpailijoiden
suoritusten perusteella samaan
tapaan, kuin niitä syntyy sankempien metsien siimekseen

laadituilla suunnistusradoilla.
Pitkällä radalla uusmaalaisista
nopeinta vauhtia piti Mäntsälän Sauli Saarinen ja lyhyemmällä radalla Keravan Kari
Huttunen. Ajanoton vastaavana mestarina toimi Järvenpään
Reserviläisten Tauno Suominen. Laadukas suoritus jälleen
kerran. Etelä-Hämeen osallistujista pitkän radan nopein oli
Kari Hillo ja lyhyen Heikki
Hillo. Suunnistusaikaan sisäl-

Nykytilanteen mukainen kyynärpääonnittelu, palkinnot jakoi Uudenmaan piirien entinen toimintyy myös kartan-nanjohtaja Pekka Pulkkinen.

lukuun käytetty
aika
Maastokilpailujen kilpailijakohtaiset tulokset sarjoittain
sekä joukkuetulokset näkyvät
oheisista taulukoista.
TEKSTI:KEIJO KYLMÄLÄ
KUVAT: JUKKA HUIKKO
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Kotiseutuharjoitukset kehittävät varautumista
ja yhteistoimintaa
Kotiseutuharjoituksissa
alueen
vapaaehtoistoimijat
pääsevät kehittämään varautumistaitoja ja harjoittelemaan
mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä viranomaiset kanssa
erilaisten
häiriötilanteiden
varalta. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Kotiseutuharjoitukset
Pihka20 Oulussa ja Hela20
Kauhavalla.
Pihka20 oli ensimmäinen
Pohjois-Suomessa järjestetty
Kotiseutuharjoitus – mukana
toteuttamassa olivat MPK:n
rinnalla Vapepa, SPR ja Oulun poliisilaitos. Tapahtuma
koostui lauantain koulutuksista ja sunnuntain yhteistoimintaharjoituksesta. Viikonlopun
koulutusanti oli monipuolinen: ensihuollon ja henkisen
tuen sekä etsinnän peruskurssien lisäksi pystyi kouluttautumaan varautumisen 72h-,
kenttämuonitus-, tuki- ja koiran käyttö etsinnässä -kursseilla. Yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa järjestetty
varautuminen poikkeusolois-

sa kanssa Koiran käyttö etsinnässä -kurssilla. Omien
koiriensa kanssa koulutukseen osallistuneet kurssilaiset totesivat, että saatu tieto
ja kokemukset siitä, kuinka
koirapoliisit käyttävät ja kouluttavat koiriaan koettiin erittäin arvokkaaksi. Samanlaista
koulutusta toivotaan saatavan
jatkossakin.

Turvallisuus lähtökohtana järjestelyissä
—
Kotiseutuharjoituksen
toteutuksessa
panostettiin
vahvasti hygienia- ja varovaisuusperiaatteisiin, toteaa Pasi
Virta.
Ilmakuvassa harjoituksen osallistujia koolla rakennuksen pihalla.
Oulun poliisi kuvasi harjoituksen alkupuhuttelua sunnuntaiaamuna dronella. Kuva: Oulun poliisi

sa -kurssi sisältyi myös viikonlopun kurssitarjontaan.
— Sunnuntain yhteistoimintaharjoituksessa tiivistyi Kotiseutuharjoituksen tavoite, kun
osallistujat pääsivät harjoittelemaan tuoreeltaan kursseilla
opittuja taitoja ja toimimaan

osana laajempaa kokonaisuutta, summaa viikonlopun antia
piiripäällikkö Pasi Virta MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiristä.
— Todella ilahduttavaa, että
saimme mukaan harjoitukseen
merkittävät yhteistyökumppa-

Koulutustulosta kertynyt
koronasta huolimatta

nit ja pystyimme toteuttamaan
monipuolisen ja osapuolia
hyödyttävän harjoituskokonaisuuden, Virta jatkaa.
Hyvä esimerkki vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä oli koirapoliisien
osallistuminen virkakoirien-

— Organisaationa teimme
paljon onnistuneita muutoksia
ja opimme paljon keväällä,
kun koronaan liittyvä ohjeistus esti lähikoulutuksen järjestämisen. Mahdollisuuksien
mukaan kursseja siirrettiin
nopeasti lyhyiden webinaarien
muotoon, ja tavallaan korona
myös mahdollisti muutamien
verkkokurssien suunniteltua
nopeamman avaamisen yleisölle, Mustaniemi kertoo.
Koulutusvolyymi on koronaviruksen ja lakimuutoksen
seurauksena pienentynyt noin
neljäsosaan viime vuosien alkuvuoden tuloksesta. Luvut
eivät kuitenkaan ole suoraan
vertailukelpoisia viime vuosikymmenen koulutuslukuihin,
sillä vuoden 2020 alusta MPK
on toteuttanut koulutusta uuden koulutusjärjestelmän mu-

kaisesti.

tuloksesta.

— Koulutusjärjestelmämme ja
sen yhteensovittaminen Puolustusvoimien kanssa hakee
vielä hieman muotoaan, mutta
alkuvuoden aikana on saatu
arvokkaita kokemuksia uudistuneen lainsäädännön mukaisesta koulutuksesta. Niiden
avulla omaa koulutustamme ja
yhteistoimintaa Puolustusvoimien kanssa pystytään hyvin
kehittämään tulevaa varten.
Pienetkin kurssit on ehdottomasti kannattanut toteuttaa,
Mustaniemi toteaa.

Ennen koronavirusepidemian
alkua 16—18-vuotiaita nuoria
ehti osallistua tutustumistoimintaan ja muuhun koulutukseen reilut 300, ja heille kertyi lähes 500 koulutuspäivää.
Keväältä jouduttiin siirtämään
tai perumaan satojen nuorten
osallistuminen koulutustapahtumiin, kuten suosituille nuorten turvakursseille.

Naisten osuus koulutusluvuista yhä kasvussa
Kurssien osallistujista naisia
on ollut lähes 1600 ja heidän
osuutensa
koulutuspäivistä
oli yli 2300, eli ensimmäisen
kerran yli neljännes kokonais-

Vuoden 2020 ensimmäisellä
puoliskolla MPK järjesti lähes
300 kurssia, joista kertyi kaikkiaan yli 9000 koulutuspäivää
yli 7000 osallistujalle. Koulutuksesta hieman yli puolet
oli sotilaallisia valmiuksia
palvelevaa koulutusta ja reilu
kolmannes varautumisen ja
turvallisuuden koulutusta.

Lisäksi MPK:n verkkokoulutuksia on toteutettu tammi-kesäkuussa noin 3000
koulutuspäivän verran, mikä
ei hallinnollisista syistä vielä
näy koulutustuloksessa. MPK:n kouluttajia ja toimijoita on
myös ollut alkuvuoden aikana
paljon mukana Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten toteuttamisessa. Syksyn
suhteen koulutusjohtaja Mustaniemi on luottavainen:
— Nyt loppukesällä ja syksyllä koulutukset ovat päässeet
hyvin vauhtiin. Toki koronatilanne näkyy osallistujamäärissä, mutta jos suurempaa toista
aaltoa ei tule, meillä on syytä
uskoa koulutuslukujen lähtevän nousuun.

MPK/OSSI HIETALA

Lisätietoa Kotiseutuharjoituksista: mpk.fi/kotiseutuharjoitus

SATU VIRTANEN

MPK:n koulutus
palasi normaaliin

Koulutustoiminnassa noudatetaan kuitenkin edelleen erityistä varovaisuutta. Kaikilla
kursseilla seurataan tarkasti
viranomaisten ja MPK:n ohjeita ja suosituksia sekä toimitaan niiden mukaisesti.
Vapaaehtoistoimija tarkastelee Taktiikan kieli -verkkokurssia.
Koronavirusepidemia ja siihen liittyvä ohjeistus keskeyttivät MPK:n lähikoulutuksen keväällä. Osa koulutuksista
siirrettiin onnistuneesti webinaarimuotoon, ja esimerkiksi Taktiikan kieli -verkkokurssi saatiin avattua PVMoodlessa suunniteltua aikaisemmin. Kuva: MPK/Ossi Hietala

Kotiseutuharjoituksia järjestetään eri puolilla maata. Elokuun lopulla toteutettiin Kotiseutuharjoitukset Tuusulassa,
Hollolassa ja Vekaranjärvellä.
Tulossa on loppuvuodesta
vielä kaksi harjoitusta: syyskuussa Pirkkalassa ja lokakuussa Hattulassa.

Kotiseutuharjoituksia useilla
paikkakunnilla
Kauhavalla HELA20 Koti-

MPK:n koulutustoiminta palasi elokuun alusta
alkaen normaaliksi. Valtioneuvosto on väljentänyt kesällä koronaviruspandemiasta johtuneita
kokoontumisrajoituksia
siten, että myös yli 500
henkilön kokoontumiset
ovat mahdollisia. Uusi linjaus mahdollistaa myös
MPK:n suurempien koulutustapahtumien järjestämisen.

Keväällä alkaneesta
koronavirusepidemiasta ja sen
aiheuttamasta lähikoulutuksen keskeyttämisestä huolimatta
MPK on pystynyt toteuttamaan koulutusta kevään ja kesän
aikana. Tämä näkyy
MPK:n ensimmäisen
puolen vuoden 2020
koulutusluvuissa.
Koulutuspäiviä
on
puolessa vuodessa
kertynyt reilut 9000.
MPK:n koulutusjohtaja Timo
Mustaniemi katsoo, että vallitsevassa tilanteessa on pystytty
mukautumaan olosuhteisiin,
oppimaan uusia toimintatapoja ja järjestämään toimintaa
haasteista huolimatta.

Osallistujat saapuivat suoraan
omille koulutuspaikoilleen,
kurssit toimivat hajautetusti,
käsidesiä ja kasvomaskeja oli
saatavilla ja turvaetäisyyksistä huolehdittiin sekä opetusettä ruokailutilanteissa.

seutuharjoitus koostui tänä
vuonna erilaisista varautumis- ja turvallisuuskursseista:
radioamatöörikurssi, maastokurssi naisille ja eloonjäämiskoulutus sekä muonituskurssi,
joka vastasi koko harjoituksen
muonittamisesta.

Kaikissa harjoituksissa kurssit pyritään pitämään erillään
toisistaan. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei
tungosta tai isoja jonoja pääse
syntymään. Kuten kesän aikana on tehty, koulutus pyritään
järjestämään pääasiassa ulkotiloissa, kuten ampumaradoilla ja harjoitusalueilla tai erilaisina fyysisen toimintakyvyn
koulutuksina, kertoo MPK:n
toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.
Päivitetyt, ajantasaiset ohjeet
MPK:n koulutukseen osallistujalle löydät MPK:n verkkosivuilta.

Turvallisuus ja hygienia
keskeisiä
Paluussa normaaliin toimintaan otetaan huomioon
tarkkaan mietityt turvallisuusseikat.
Koulutuksissa
noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
suosituksia turvaväleistä ja hy-

gieniasta. Koulutustilaisuudet
järjestetään niin, että kurssilaiset eivät ole tekemisissä varusmiesten tai Puolustusvoimien
henkilökunnan kanssa, eivätkä he käytä samoja sisätiloja.
Myös muualla kuin Puolustusvoimien alueilla noudatetaan
samoja periaatteita.
Toiminnan järjestämisessä ja
mahdollisten sairastumisten
suhteen noudatetaan THL:n
ohjeita.
Jos kurssilaiset saavat oireita
14 vuorokauden aikana kurssin päättymisestä, olisi hyvä
jos asiasta informoitaisiin
myös kurssin järjestänyttä piiriä. Näin voimme osaltamme
tehdä parhaamme viruksen
leviämisen estämiseksi, kehottaa MPK:n valmius- ja turvallisuuspäällikkö Juho Raulo.

Piirikohtaisia eroja
Koulutuksen laajentamisessa
normaaliksi tulee olemaan piirikohtaisia eroja sen mukaan,
minkä varuskunnan toimintaan MPK:n piiri tukeutuu.
Koulutuksessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet
ja varuskuntien linjaukset
koulutuksen käytännön toteuttamisesta. Puolustusvoimien
tilojen ja alueiden käytöstä
päättää viimekädessä kyseisen
varuskunnan päällikkö.
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Hyvinkään Reserviläisten frisbeegolf- kilpailu

Oltermanni

Hyvinkään Reserviläiset ry on useana
vuonna järjestänyt
keväällä Frisbeegolf
kilpailun. Koronarajoitusten vuoksi 2020
keväälle aikataulutettu kilpailu jouduttiin perumaan ja kisa
siirrettiin elokuun 22.
päivälle, tällä kertaa
Herusten radalla.
Toisin kuin molemmat suhteellisen tasaiset Hyvinkään
radat, hiekkamontulle ja sen
ympäristöön 2018 rakennetulla Herusten radalla on runsaammin korkeuseroja. Kahdeksallatoista väylällä metsän
lisäksi heittoja ja etenemistä
on ylä- ja alamäkeen ja montun ylitse. Reilun puolentoista
kilometrin mittainen rata on
A1 luokiteltu eli hieman helpompi kuin kumpikaan Hyvinkään radoista (AA1).
Kovatasoiseen, Best Shot-tyyliin heitettyyn parikisaan osallistui 8 paria. Voittajaksi tuloksella 50, eli -8 tulivat Jimi
Kohonen ja Roope Ruoho.

Radalla on huomattavia korkeuseroja.

TEKSTI JA KUVAT:
MIKA VIRTA

Osallistujajoukko valmiina kilpailuun.

Uudenmaan Reserviläispiirien perinnekiväärin mestaruuskilpailu 24.6.2020

Y70
Nimi
1 Juhola Kalervo
2 Perttilä Matti
3 Ellilä Lauri

Yhdistys
Hyvinkää
Myrskylä
Nurmijärvi

Makuu
141
106
95

Pysty
92
58
57

Yht.
233
164
152

Yhdistys
Mäntsälä

Makuu
127

Pysty
97

Yht.
224

Yhdistys
Karkkila
Nummi-Pusula
Nurmijärvi
Nurmijärvi

Makuu
132
129
96
115

Pysty
104
88
92
51

Yht.
236
217
188
166

Yhdistys
Karkkila
Mäntsälä
Mäntsälä
Mäntsälä
Mäntsälä

Makuu
131
100
133
120
103

Pysty
90
92
59
67
65

Yht.
221
192
192
187
168

Yhdistys
Nummi-Pusula
Nummi-Pusula
Karkkila
Karkkila
Nummi-Pusula
Mäntsälä

Makuu
112
90
116
97
95
81

Pysty
58
75
33
47
46
38

Yht.
170
165
149
144
141
119

1. tulos
224
236
217
188
233
164

2. tulos
192
221
170
166
0
0

3. tulos
192
149
165
152
0
0

Y60
Nimi
1 Silvasti Timo

Y50
1
2
3
4

Nimi
Savolainen Matti
Jokivirta Harri
Wilkman Jarmo
Jaakkola Kari

Y
1
2
3
4
5

Nimi
Jokivirta Jani-Petteri
Tilsala Esa
Hämäläinen Jyri
Niemi Jarkko
Kuortti Juha

H
1
2
3
4
5
6

Nimi
Kenttinen Vesa
Leskinen Kalle
Kytölä Marko
Sorainen Carlos
Nevala Sami
Raitanen Tero

Joukkue kilpailu
Yhdistys
Mäntsälän Reserviläiset
Karkkilan Reserviläiset
Nummi-Pusulan Reserviläiset
Nurmijärven Reserviläiset
Hyvinkään Reserviläiset
Myrskylän Reserviläiset

Yht.
608
606
552
506
233
164
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Talvisota paljasti imperiumin ja pikkuvaltion kulttuurien eron

K

ketään ulkomaalaista eikä tietenkään kuullut maasta
nimeltä Finland. Tunnustellessaan käsillään miltä ulkomaalainen tuntuu hän yhtäkkiä huudahti: Stalin! Stalin
vapautti Finlandin!

otini oli Antreassa, mutta
synnyin evakkomatkalla
Forssassa 1941. Pääsimme takaisin kotiin 1942,
ja evakkoon tuli taas lähtö 1944. Vietin kahdeksan ensimmäistä vuottani kiertelevää elämää ennen
1899 syntyneen isäni Janakkalaan
rakentamaan kotiin pääsyä.

- Havaitsin, kuulin ja lopulta myös opin, etteivät venäläiset tee sopimuksia itse niitä noudattaakseen, vaan ennen muuta taktisista syistä, saavuttaakseen haluamiaan
etuja.

Imperiumit aiheuttavat kestävää hämmennystä naapureissa ja merien takana. Suomi on joutunut moneen kertaan
imperiumin saalistamaksi, mutta hidasoppiset, kotikontuiset suomalaiset eivät vieläkään ymmärrä imperialismia.
Varsinkaan Venäjää – Neuvostoliittoa
– Venäjää ei Suomessa uskalleta nimetä imperialistiseksi valtioksi, vaikka venäläiset itse ylpeinä tunnustavat
ja todistavat olevansa imperialisteja. Taisto Vanhapelto.- Moskovassa Kuusisenkatua ajettaessa autonkuljettajaKansanedustaja Tuure Junnila rehellisesti – ja varmasti ni totesi Otto Ville Kuusisen varmasti olleen kaikkien
venäläisiä mairittelevasti – puhui Neuvostoimperiumis- aikojen suurin suomalainen.
ta. Suomessa häntä tietenkin paheksuttiin.
- Kansainvälisessä koulutusalan konferenssissa MoskoOlen asunut ja tehnyt töitä (organisaatiokehitystä) Ve- vassa venäläinen professori arveli minulle, ettei hyvän
näjällä ja Ukrainassa 1994 -1996, myös Keski-Aasian koulutuksen Suomessa hänen tietääkseen lapsille ole
viidessä -stanissa 2001 – 2002, Sri Lankassa 2005-2006. ideologista kasvatusta ja siksi suomalaiset lapset eivät
Olin aiemmin elänyt joitakin vuosia Espanjassa ja Rans- vankasti juurru elämään. Hänen pohjoiskorealainen kolkassa sekä Brazzavillen Kongossa FINNIDAn projek- legansa piti valtion ideologian opettamista koulutuksen
tissa neljä vuotta. En osaa edes hävetä hidasta oppimis- tärkeimpänä tehtävänä. Omassa esitelmässäni korostin,
tani, kun tunnustan melko syvästi oppineeni kulttuurie- ettei lapsen kasvua ja elämää saa turmella ideologian
rojen vahvuuden ja erojen syviä ja suuria vaikutuksia juurruttamisella. Saimme kaikki kolme komeat aplodit.
Konferenssijulkaisussa olin minulta kysymättä ylennetvasta Venäjällä ja Keski-Aasiassa.
ty tohtoriksi, vaikka olen vain maisteri. Niin se käy!
Niinä vuosina minulle sanottiin mm. seuraavia ajatuk- Toisen maailmansodan tapahtumia käsitelleessä tilaisia:
suudessa esitelmäni jälkeen kaksi Duuman jäsentä tuli
- Te suomalaiset olette niin rikkaita ja ahkeria, teillä on kiittämään hyvästä, heille uutta tietoa ja ajatuksia tuoniin kaunis maa. Kyllä teidän pitää liittyä takaisin Ve- neesta esityksestä (jossa vain luettelin kansainvälisten
näjään.
avustusjärjestöjen tilastotietoja maiden saamista avus- Vastaukseni: Luuletteko että me olisimme niin rikkaita tuksista). Toinen heistä kannusti Suomea palaamaan
ja ahkeria ja maamme olisi niin kaunis, jos olisimme osa osaksi Venäjää.
Venäjää?
- Turkmenistanissa kotonaan teetä ja herkullisia piirakoita tarjonnut vanha isoäiti ei ollut koskaan tavannut
- Venäläisen vastaus: Vaihdetaan puheenaihetta.

Peter Hopkirk kuvaa kahden imperiumin, Britannian ja
Venäjän, sadan vuoden kamppailua Keski – Aasiasta ja
Intiasta teoksessaan The Great Game enimmäkseen yksittäisten Great Game pelaajien ja heidän kohtalojensa
kautta. Kirja on paitsi loistava kertomus myös erinomainen oppikirja imperialismista. Sadan vuoden aikana
1800 luvulla kahden imperiumin välillä solmittiin lukuisia sopimuksia, jotka tietenkään eivät pitäneet. Hopkirk auttoi minua myös ymmärtämään oman lapsuuteni
vaellusvuosien syitä sekä Suomen ja Neuvostoliiton
solmiman hyökkäämättömyyssopimuksen 1932 kirjoittamatonta päätarkoitusta. Neuvostoliiton vaatimuksesta
sopimus uusittiin jo 1934 kestämään 10 vuotta. Kulttuurieroja tuntemattomat ja ymmärtämättömät suomalaiset
uskoivat sopimuksen molemminpuoliseen noudattamiseen; venäläiset tunsivat suomalaisen kulttuurin ja näin
varmistivat, ettei ulkopoliittisesti kokematon Suomi
varustaudu ja on helppo vallata. Venäläiset osasivat ja
onnistuivat harhautuksessaan täydellisesti.
Talvisodan, ehkä myös Jatkosodan, voi katsoa kulttuurieroista johtuneeksi: imperiumi vain pyrki palauttamaan tuhlaajapojan kotiin; suomalainen, kotikontuinen
talonpoika halusi pitää peltonsa ja metsänsä; ahkera työläinen kotinsa ja työpaikkansa. Imperialistinen Neuvostoliitto ryhtyi kahmaisemaan talonpoikien ja työläisten
pienen valtion.
Onneksi silloiset kulttuurieroja tuntemattomat suomalaiset olivat poliittisesti niin kertakaikkisen tyhmiä,
että vähäväkisenä ja huonosti aseistautuneena valtiona
ryhtyivät torjumaan Suurta ja Mahtavaa, joka ainoana
valtiona myös merkittävästi aseisti Suomea – tosin vastahakoisesti.

Muodollisen itsenäisyyden varjeltuamme alamme jo vähitellen uskaltaa olla oikeasti itsenäisiä. Itsenäisyyttämme on jäsenyys Euroopan Unionissa vahvasti tukenut.
Keskustapuolueen profeetan Alkion unelma Euroopan
Yhdysvalloista on hitaasti ja kivuliaasti toteutumassa.
Sana ihmiskunta tarkoittanee yhteisin näyin, tavoittein
ja keinoin toimivia maapallon asukkaita. Ihmiskunta ei
siis vielä ole syntynyt. Tulevaisuuden ratkaisee maapallomme kulttuurien halu ja kyky välttää sodat ja tulle
toimeen keskenään. Pahin este, jarru ja uhka on edelleen
imperialismi, johon me suomalaiset emme voi hairahtua. Imperialismin tunteminen, tunnustaminen ja epäystävällisen lähentelyn torjuminen meidän on osattava.
TEKSTI TAISTO VANHAPELTO
Pj Järvenpään Reserviupseerikerho ry 1971-1973
Pj Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään seudun osasto
ry 2006 – 2019
ja Järvenpään sotainvalidijaoston pj 2019 - edelleen
Laajassa merkityksessä imperialismi on maailmanvaltiopolitiikkaa, joka tähtää aatteellisiin, alueellisiin,
taloudellisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Imperialismin
ilmenemismuotoja ovat sotilaallinen, aatteellinen ja siirtomaaimperialismi (kolonisaatio).
Imperialismin harjoittamiseen liittyy usein käsite kulttuurisesta ylivoimasta tai kehittyneisyydestä, joka
oikeuttaa ”alemmalla kehitysasteella” olevien kulttuuripiirien ja kansojen alistamisen. Samalla kun imperialisti katsoo kehittävänsä ja sivistävänsä hallinnan alaisia
alueita, hyödyttävät sen taloudelliset voimavarat imperiumia itseään. Toinen imperialismin perustelu ylivaltaan on pelkästään voimapoliittinen geopolitiikka, jota
ei perustella pelkästään sivistyksellisellä ylivoimalla tai
korkeammilla arvoilla, vaan käytännöllisillä taloudellis-poliittisilla syillä. (Wikipedia)

MERKKIPÄIVIÄ
LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

90 vuotta

85 vuotta

80 vuotta

25.10. Salmi Niilo, Mäntsälä

2.11. Vehanen Pertti, Tuusula
9.11. Jatila Teuvo, Mäntsälä

5.12. Gullsten Jouko, Järvenpää
28.12. Saukko Jorma, Lohja

80 vuotta

75 vuotta

4.11. Laukkanen Eino, Mäntsälä
10.11. Laakso Matti, Lohja

7.12. Willberg Kari, Nurmijärvi
20.12. Eronen Veikko, Hanko
29.12. Raittila Pekka, Järvenpää

80 vuotta
2.10. Kaukonen Timo, Lohja
14.10. Poutanen Raimo, Lohja
75 vuotta
3.10. Rahikka Heimo, Lohja
8.10. Lehtinen Esa, Nurmijärvi
13.10. Kupari Jorma, Porvoo
24.10. Karlsson Häkan, Loviisa
25.10. Veijalainen Alpo, Hyvinkää
26.10. Hannila Matti, Nurmijärvi
70 vuotta
4.10. Koskelainen Kari, Järvenpää
7.10. Päällysaho Lasse, Järvenpää
21.10. Käyhkö Pekka, Tuusula
23.10. Wahlsten Martti, Hyvinkää
60 vuotta
2.10. Prusi Mikko, Lohja
6.10. Kaipainen Markku, Tuusula
7.10. Siekkinen Jukka-Pekka,
Espoo
20.10. Kallio Pertti, Lohja
21.10. Laine Hannu, Kerava
24.10. Lahtila Pauli, Hyvinkää
29.10. Hurkskainen Pertti, Hyvinkää
30.10. Hartikainen Kalervo, Kirkkonummi
50 vuotta
2.10. Pöntynen Kai, Tuusula
2.10. Salo Marja, Järvenpää
7.10. Koivusaari Joni, Kirkkonummi
9.10. Kerttunen Hannu, Järvenpää
11.10. Sovijärvi Jukka, Nurmijärvi
14.10. Sinkko Sami, Porvoo
16.10. Lampola Pekka, Helsinki
17.10. von Schantz Joachim,
Porvoo
22.10. Aho Matti, Hausjärvi
24.10. Reinikainen Marko, Kirkkonummi

75 vuotta
9.11. Ovaska Reijo, Kirkkonummi
9.11. Virkkunen Raimo, Tuusula
11.11. Tuormaa Erkki, Loviisa
17.11. Kervinen Unto, Tuusula
20.11. Santti Hannu, Vihti
29.11. Pentikäinen Rauno, Järvenpää
70 vuotta
7.11. Mecklin Markku, Lohja
7.11. Laitinen Arvo, Nurmijärvi
9.11. Kaira Jorma, Nummi-Pusula
13.11. Virkki Matti, Nurmijärvi
13.11. Kunttu Raimo, Lohja
22.11. Ellilä Lauri, Nurmijärvi
30.11. Järvi Pentti, Tuusula
60 vuotta
9.11. Hammarberg Rauno, Espoo
17.11. Oksa Seppo, Järvenpää
19.11. Tirri Risto, Karkkila
26.11. Karhu Heikki, Kangasala
29.11. Bogdanoff Hannu, Karkkila
50 vuotta
3.11. Ruusu Risto, Kerava
5.11. Nyberg Juha, Järvenpää
5.11. Riskala Kimmo, Helsinki
7.11. Hemmilä Antti, Nurmijärvi
11.11. Köykkä Vesa, Järvenpää
13.11. Vesala Seppo, Lohja
14.11. Kauppila Hans, Espoo
19.11. Kyyhkynen Mika, Askola

70 vuotta
30.12. Granroth Torsten, Loviisa
60 vuotta

Aseet ja osat - jälleenlataus - optiikka - varusteet - työkalut

YLI
40 000
tuotetta

3.12. Lannder Roger, Espoo
6.12. Raijas Jari, Nurmijärvi
12.12. Pajuoja Pekka, Vantaa
27.12. Seppänen Tarja, Sipoo
28.12. Patinen Pertti, Lohja
30.12. Supperi Timo, Vihti
50 vuotta
1.12. Laiho Juha-Matti, Kärkölä
3.12. Rantanen Sami, Kirkkonummi
4.12. Pirhonen Matti, Lohja
5.12. Vesanen Jari, Sipoo
11.12. Nokelainen Tatu, Hyvinkää
15.12. Lippo Jouko, Lohja
15.12. Väisänen Mika, Hyvinkää
17.12. Janhunen Jarkko, Kerava
25.12. Karhusaari Antti, Tuusula
26.12. Toppi Tero, Kirkkonummi
OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI julkisteta
Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa
päätoimittajalle´ennen lehden
seuraavaa aineistopäivää.

Am pu j ille - m

s e s e pille - vir
e ts ästäj ille - a

an o m ais ille

www.brownells.fi
p. 09-5122 933
Brownells Finland Oy
Kutojantie 12B, 02630 Espoo
tiedustelut@brownells.fi
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Väistämättä
kuitenkin
sade alkoi kastellen kaikki marssijat läpimäriksi.

Kesäyön marssi 2020 – Marssinjohtajan mietteitä
Kesäyön marssi on
järjestetty
vuosien
mittaan lukuisia kertoja. Ja niinpä vuoden 2019 marssin
jälkeen kokoontunut
vastuuhenkilöjoukko
oli kokenut.
Järjestelyt lähtivät rutiinilla
käyntiin, mutta kuten kaikki
tiedämme maailma muuttui.
MPK:n päättäessä koulutuksen keskeyttämisestä kysymys
kuului: siirto vai peruutus?
Alkuperäisen suunnitelman
mukaan MPK:n jokaisessa
piirissä piti järjestää Kesäyön
Marssi- tapahtuma. Tietoa
ei ollut ja kaikki oli reipasta
arvailua, jos siirretään, niin
kuinka pitkälle? Perutaanko?
Marssin historian aikana sitä
ei oltu koskaan peruutettu,
päivämäärän olleessa koulujen
päättymisen jälkeinen viikonloppu. Ainoa muutos on ollut
lähtöajankohdan muutos 2
tuntia aikaisemmaksi. Lopulta päätös kypsyi siirtämiseksi
ja päivämääräksi 05.09.2020,
koska hihasta tehty arvioi oli
että silloin olisi varmaa tietoa
tilanteesta.
Tilanne kehittyi kesän aikana ja auki olleet kurssit eivät
keränneet
ilmoittautuneita.
Saman aikaisesti kuitenkin
kehiteltiin uusia matkoja.
Ensimmäisenä lisättiin 25

km matka ohjelmaan, koska suosittu Brandenstein
marssi keväältä oli peruttu.
Seuraavaksi lisättiin Extreme- paketti, jossa osallistujat
toteuttavat ohjelman perjantai illasta alkaen 20 km + 20
km + vapaavalintainen KYM
matka. Pääosa osallistujista
päätti suorittaa yhteensä 88
km marssisuorituksen 48 tunnin sisällä. Kirsikkana kakun
päälle liitettiin mukaan 100
km polkupyörämarssi sotilasvarustuksessa. Kunkin matkan
järjestelyissä jouduttiin tekemään pohdintaa, esimerkiksi
polkupyörämarssille alkuperäisenä ajatuksena oli pyytää
tukipyyntönä aidot sotilaspolkupyörät. Käytännön tilanne
Kaartin
jääkärirykmentissä
muutti polkupyörät osallistujien omiksi. Kehittely ei jäänyt
siihen, hävyttömästi kopioiden
päätettiin jakaa osallistujille
numerolaput.
Elokuun alkaessa maa alkoi
varovaisesti lähtemään liikkeelle ja ilmoittautumiset
alkoivat. Tietoa marssista
pyrittiin jakamaan jokaisessa
mahdollisessa kanavassa, ja
se alkoi tuottamaan tulosta. Ilmoittautumisia alkoi tulla 2-5
jokainen päivä kaikille matkoille, parhaimpana päivänä
ilmoittautuneita oli 15! Tietoa
tilanteesta jaettiin TEAMS sovelluksen kautta onnistuneesti.
Viime metreillä tehtiin kaksi
linjausta:
jälki-ilmoittautu-

35 kilometrin matkan marssijoita lähtösuoralla.

minen oli mahdollista paikan
päällä ja vain marssineita laskutettaisiin. Näin toivottiin
saatavan epäröijiä mukaan.
Markkinointi teki töitä hartiavoimin niin, että Puolustusvoimien
Palvelukeskuksen
henkilökunta kommentoi: Kesäyön Marssi tulee ihan joka
tuuttista!
Marssia edeltävä perjantai alkoi iltapäivällä Extreme-porukan
vastaanotolla.
Säätiedotus kuitenkin näytti
lohduttomalta, sadetta tulisi
ihan varmasti ja paljon. Kuin-

ka paljon porukkaa huono sää
söisi?
Polkupyörämarssijat
lähtivät lauantaiaamuna kohti
Riihimäkeä.
Aikaisemmasta vuodesta oli muutos, että
marssikeskukseen ei vietäisi
kuin ehdoton minimi tavaraa,
huollon tukeutuessa Tuusulan koulutuspaikan tiloihin
Taistelukoululla. Vuokratut
isokokoiset pakettiautot osoittautuivat oivallisiksi tavarankuljettajiksi. Näin saatiin tavarat paikan päälle nopeasti.
Koska jäähalli oli käytössä,
niin kaikki toiminta jouduttai-

siin tekemään teltoissa. Epäilykset osallistujista häipyivät
siinä vaiheessa kun ensimmäiset marssijat saapuivat paikalle ennen ilmoittautumisteltan
pystytystä. Marssikeskuksessa
ilmoittautumisia vastaanottaneet keräsivät kehuja hyvän
tuulisuudestaan. Jalkapalloturnaus päättyi vierellä nurmella
ja marssijat alkoivat täyttää
aluetta. Sää pysyi tuulisena,
mutta pilvipoutaisena.
Marssin ohjelma eteni kuin
juna.
Maanpuolustussoittokunta nosti tunnelmaa kentällä

ennen alkujumppaa. Alkujumppa venyi muutaman minuutin ja liikkeelle marssijat
pääsivät noin 5 minuuttia aikataulusta jäljessä. Tässä vaiheessa polkupyörämarssi oli
saapunut marssikeskukseen ja
ruokailtuaan siirtyi saunomaan
Tuusulanjärven rantaan. Väistämättä kuitenkin sade alkoi
kastellen kaikki marssijat läpimäriksi. Aika kului ja ilmoitukset huoltopisteiltä alkoivat
saapua: ”Kärki ohittanut huoltopisteen 3”. Huolto-organisaatio onnistui tehtävässään
erinomaisesti. Aikaisemmasta
oltiin opittu ja huoltopisteet
oli varustettu led-lyhdyillä ja
telttasängyillä. Pimeyden keskeltä saapui marssikeskukseen
hämmästyttävän iloista ja hyväntuulista väkeä, vaikkakin
likomärkinä. Lopulta kaikki
olivat saapuneet marssilta ja
oli aika purkaa marssikeskus.
Päätös pitää huoltokeskus
Palvelukeskuksella
maksoi
nyt takaisin. Pääosa materiaalista oli jo kuivumassa, kun
marssikeskuksen tavarat saatiin takaisin. Lyhyen levon ja
maittavan brunssin jälkeen kaluston huoltoa jatkettiin, kunnes kaikki oli saatu varastoon.
Oli aika lähteä kotiin.
Kirjoittaja haluaa kiittää ihan
kaikkia Marssin järjestelyyn
osallistuneita ja marssijoita,
olette te kovia!
AKI MÄKIRINTA
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Polkupyörämarssijat lähtivät lauantaiaamuna kohti Riihimäkeä.

Järvenpääläiset Kesäyön marssilla tukitoimissa
MPK:n kesäkuinen
marssitapahtuma
jouduttiin siirtämään
kesäkuulta koronapandemian
vuoksi
syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun.

Tapahtumaan osallistui 212
marssijaa. Sääolosuhteet olivat suorastaan surkean sateiset, mutta onneksi eivät
sentään kovin viileät vuodenaikaan nähden.
Suosituin matka oli Hyrylän
urheilukeskuksesta,
jossa
maalikin, pohjoiseen Järvenpään alueelle 25 km:n reitti.
Seuraavaksi
suosituimmat
matkat olivat 10 km ja 35 km.
Pisimmän 48 km:n marssin
suoritti 32 osallistujaa.
Ensimmäisen kerran varsinaisen marssin rinnalla oli kolmipäiväinen Extreme-marssi 20
km + 20 km ja omavalintainen
joko 25, 35 tai 48 km:n marssimatka.
Toisena uutuutena oli 100
km:n polkupyörämarssi.
Valvonta- ja huoltotehtäviin
Järvenpään Reserviläisten jäsenet osallistuivat kiitettävästi muun muassa marssijoiden
valvojina polkupyörillä ja
edeltävinä päivänä marssireittien merkitsijöinä. Osallistujat
aakkosjärjestyksessä: Heikki
Ailas, Jouko Holkko, Hannu
Jaakkola, Marja ja Matti Salo,
Joni Sinervuo, Mikko Takala
ja Timo Åkman.
Järvenpään Reserviupseerikerhon jäsenet Veikko Karhumäki
ja Keijo Kylmälä vastasivat
mehu- ja vesijakelusta Pekka
Halosen akatemian, kansalaisopiston maastossa.

Järvenpään Rantapuiston huoltopisteellä mukana
myös soittokunta. Kuva Timo Åkman

Järvenpään
Rantapuiston
huoltopisteessä kerhosta toimivat Juha Koskenranta, Mika
Nurmela, Matti Toivanen ja
Osmo Vikman.

TEKSTI
VEIKKO KARHUMÄKI
Pyöräpartiot Jouko Holkko (vas.),
Matti ja Marja Salo mehu- ja vesihuoltopisteellä Keijo Kylmälän
kanssa. Kuva Veikko Karhumäki.
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Muistakaa vapaaehtoisia, aktiivisia, taakan kantajia
10 vuotta tai enemmän. Olen
myös huomannut kasvavan
määrän nuoria vapaaehtoisia
maanpuolustajia
(akselilla
tuore alikersantti ↔ tuore
vänrikki/aliluutnantti), jotka
ovat lähteneet mukaan toimintaan, jonka jälkeen vastuuta ja
tekemistä on annettu niin nopeasti, että toimija on joutunut
niin sanottuun ähkytilaan. Sotilasarvosta riippumatta liian
painavan painon tiputtaminen
syliin voi sattua monellakin
eri tavalla. Eivät painonnostajatkaan lähde repimään satoja
kiloja rinnuksille ilman kunnon ennakkolämmittelyjä.

Idea tämän jutun kirjoittamiseen lähti liikkeelle 2019 joulukuussa itsenäisyyspäivänä,
kun luin listauksia eri lehdistä
ja Internetistä reserviläisten
ylennyksistä ja eri mitalien ja
muistamisten saajista.
Olin erittäin onnellinen kaikkien listauksissa mainittujen
henkilöiden puolesta. Sama
toistui vähän yli kaksi viikkoa sitten ennen artikkelin
kirjoittamista, kun vietettiin
Puolustusvoimain lippujuhlan
päivää.
Tällä kertaa minulla oli kuitenkin puolen vuoden ajalta
käytynä monta keskustelua
sellaisten
vapaaehtoisten
maanpuolustajien
kanssa,
jotka vuodesta toiseen ovat
tehneet töitä yhteisen hyvän
ja maanpuolustuksen eteen,
mutta heitä ei ole siitä oikein
mitenkään muistettu. Haluan
myös heti alkuun sanoa, että
kyseessä ei ole henkilökohtainen valitusvirteni millään
tavalla. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla itseäni on
muistettu paremmin kuin tarpeeksi. Tämä kirjoitus kumpuaa täysin toisten ihmisten
läpikäymistä kokemuksista.
Tunsin näiden käytyjen keskustelujen ja saatujen kokemusten jälkeen suurta tarvetta
tämän artikkelin kirjoittamiseen. Tässä näette lopputuloksen.
Mitalien ja muiden muistamisten tehtävänä on kiittää aktiivisia toimijoita, ylennyksen
ollessa taas Puolustusvoimien
myöntämä osoitus siitä, että
ylennyksen saava henkilö on
kykenevä toimimaan saamansa sotilasarvon mukanaan tuomissa tehtävissä ja että henkilö kykenee suoriutumaan
niistä kiitettävästi. Tietysti
ylennyksiin liittyen on muitakin täytettäviä ehtoja ennen
ylennyksen antamista, kuten
mahdollisuus ylentää henkilö
omassa sodanajan organisaatiossaan. Nämä ehdot eivät ole
kuitenkaan tämän artikkelin
osalta käsittelyn pääosassa.

Muistaminen ja sen eri
prosessit
Vaikka vapaaehtoisia muistetaan tiettyjen toimijoiden toimesta hyvinkin kiitettävästi,
olen viimeisen parin vuoden
aikana käynyt valitettavan
monta keskustelua vapaaehtoisten maanpuolustustajien
kanssa siitä, että heitä ei ole
muistettu tekemästään työstä
millään tavalla. Nämä keskustelut ovat olleet todella ikävää
kuultavaa. Haluankin kiittää
tässä yhteydessä kaikkia niitä,
jotka asiassa ovat uskoutuneet
minulle. Vapaaehtoisia tulee
ja pitää muistaa. Hyvin useasti muistaminen, asiassa kuin
asiassa, on se ainoa ja oikea
tapa palkita vapaaehtoisista
ponnisteluista yhteisen hyvän
eteen. Toisaalta, pitää muistaa, että vapaaehtoistyötä ei
suomalainen normaalisti tee
palkitseminen mielessä. Sekin
on tässä esille selvästi tuotava.
Tapauksia on erilaisia, mutta
niille kaikille yhteistä on hyvinkin suurten ponnistusten
suorittaminen vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ja yhteisen
hyvän eteen. Stereotyyppisesti sanottuna me suomalaiset

Mun! Eikun sun!

Vapaaehtoistoimijoita olisi syytä kannustaa eri tavoin ja jatkuvasti.

olemme aina nähneet itsemme
hiljaisina hyvän työn tekijöinä, joita ei nyt välttämättä
tarvitse muistaa mitenkään.“Tässähän tämä menee”. Taustalla on kuitenkin todistetusti
iso joukko aktiivisia puurtajia, jotka eivät välttämättä ole
saaneet edes sitä kuuluisaa
selkään taputusta tai suullista
kiitosta. Ymmärrän hyvin, että
motivaatio ei paljoa tällaisissa
olosuhteissa kuki, pikemminkin päinvastoin.

Miten toimijoita 		
muistetaan
Tein tätä artikkelia varten
selvitystyötä erilaisten toimijoiden (Reserviupseeriliiton yhdistykset, piirit, liitto,
MPK, Puolustusvoimat, valtio
jne.) palkitsemismenettelyistä. Näille kaikille toimijoille
yhtenäistä oli se, että asia on
hallussa tavalla tai toisella. Se
missä poikkeukset alkoivat
näkyä oli itse prosessin toteutuma, aina ehdotuksesta käsittelyn kautta lopputulokseen.
Myös käsiteltävien anomusten
määrä vaihteli vuosittain, riippuen täysin siitä mitä ja kuinka paljon oli haettu.
Alla pari esimerkkiä mitalien käsittelyprosesseista ja
niitä läpikäyvistä toimijoista,
puuttumatta mitalien myöntöperusteisiin. Näiden kahden
esimerkin avulla haluan tuoda lukijalle selväksi millaisia
mitalien hakuprosessit voivat
olla.

Yhdistykset
Yhdistyksistä löytyy hyvin
useassa tapauksessa palkitsemistoimikunta, joka pienimmillään koostuu yhdistyksen
puheenjohtajasta ja sihteeristä. Yhdistyksen hallitus päättää oman palkitsemistoimikuntansa ehdotuksesta hakea
henkilölle Reserviupseeriliiton ansiomitalia.
Toimintatavoista
riippuen

yhdistys lähettää mitalihakemuksen suoraan Reserviupseeriliittoon tai omaan reserviupseeripiirinsä
käsittelyä
varten. Jos jälkimmäiseen,
piiri käsittelee hakemuksen
ja puolletut hakemukset lähetetään Reserviupseeriliittoon.
Molemmissa tapauksissa Reserviupseeriliiton liittohallitus
on se toimielin, joka päätöksen pronssisten ja hopeisten
ansiomitalien myöntämisestä
tekee. Kultaiset ja kultaiset
soljella ansiomitalit myöntää
puolustusministeri Reserviupseeriliiton esityksestä.

Puolustusvoimat
Puolustusvoimien
osalta
kuvio on hieman erilainen
jokaisen mitalin kohdalla,
mutta otetaan esimerkkinä
Jalkaväen ansioristi. Yhteisö
(yhdistys), Puolustusvoimien
joukko-osastot tai Jalkaväen
säätiön hallitus voi tehdä mitaliesityksen, jonka Jalkaväen
säätiön hallitus käsittelee ja
lähettää puolletut Maavoimien esikuntaan Jalkaväen tarkastajalle hyväksyttäväksi.
Näiden esimerkkien tuella haluan tuoda esille, että itse hakuprosessit eivät ole vaikeita.
Vaikeinta on todistetusti lähteä hakemaan ja muistamaan.

Urakierto vastuusta
väsymiseen
Asia mikä käymissäni keskusteluissa aktiivien kanssa
toistui useasti oli väsymys ja
vapaaehtoisten kyllästyminen.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrastaminen voi olla
joskus todella addiktoivaa. Ja
tekemistä tällä puolella riittää
juuri sen verran, kun pystyy
tekemään. Keskusteluista kävi
myös hyvin selväksi se, että
vastuuta ottaessa sitä voi sen
jälkeen pahimmissa tapauksissa tulla niin sanotusti sylin
täydeltä ovesta sisään.
Aloitat hommassa apukä-

tenä, seuraavaksi vedät jo
koko hommaa. Tämä tuntui
olevan enemmän pysyvä osa
kuin poikkeus vapaaehtoisen
maanpuolustajan uran kehityskuviota minkä tahansa vapaaehtoista maanpuolustusta
tekevän toimijan hommissa.
Sinällään ihan normaalia, työelämässä asian laita on yleensä varsin samanlainen. Mikä
kuitenkin on huomattava
ero on se, että vapaaehtoisen
maanpuolustuksen puolella
tämä kuvio saattaa pienimmillään viedä vain vuoden tai
kaksi, työelämässä (kokemuksen karttuessa) hieman enemmän.

Viruksia ja stereotypioita
Covid-19 viruksen (tuttavallisemmin Corona tai Korona) tuoma hetken lepotauko
vapaaehtoiskentällä otettiin
ilolla vastaan. Ja vaikka eri
toimijoiden toiminnot lähtivät tai ovat lähtemässä paikoittain hyvinkin rauhallisesti
käyntiin rajoitusten alkaessa
hellittää, olivat asiat päässeet
myös kasautumaan, kun vanhoja ei oltu voitu tai ennätetty
käymään läpi, samalla uusien
asioiden kasaantuessa päälle.
Ja kuten hyvin tuttua, myös
vapaaehtoisen puolen asioissa
on yleensä mukana jonkinlainen aikaraja joita myös deadline-nimellä kutsutaan. Moni
valittelikin
moninkertaista
kiireen kasvua, kun sekä normaalit työt että vapaaehtoiset
kuviot alkoivat jälleen toimimaan.
Löysin Etelä-Suomen Sanomien toimittajan Salla Seppälän 31.1.2018 kirjoittamasta
artikkelista
luonnehdinnan
suomalaisista, joka kuvaa
meitä suomalaisia sopivan
stereotyyppisesti: “Yksi suomalaisuuden esikuvista on
Rölli, joka elää autuasta boheemielämää metsässä puhuen ja lauleskellen ylhäisessä
yksinäisyydessään.” Tuo vertaus sopii mielestäni hieman
muokattuna erittäin hyvin

myös vapaaehtoiseen maanpuolustajaan: metsässä (tai
vaikkapa esikunnan tuolissa)
puhuen ja opettaen, kylläkin
niille lukuisille kurssilaisille
tai alaisilleen näin rauhan aikana erilaisissa harjoituksissa
ja koulutustapahtumissa.

Palataan takaisin
väsymykseen ja
kyllästymiseen.
On todistettu fakta, että Suomi
pyörii paljolti vapaaehtoisuuden pohjalta, jalkapallon nappulaliigasta vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen. Aina on
vapaaehtoisia toimijoita, jotka antavat aikaansa ja jaksamistaan yhteisen hyvän eteen
täysin vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
puolella yleensä muistetaan
hyvien käytöstapojen mukaisesti kiittää osallistujia, oli
kyseessä sitten maanpuolustusaiheinen tapahtuma, jonka
järjestäjänä vapaaehtoinen on
toiminut tai vaikkapa kurssi,
jossa vapaaehtoinen on toiminut kouluttajana.
Mihin asti selkääntaputus ja
kiitos sitten riittävät aktiivisten toimijoiden kanssa? Yllättävän pitkälle. Todistetusti
ihan helvetin pitkälle, jos kirosanoja säästämättä suoraan
sanotaan. Havaitsin vapaaehtoisen maanpuolustuksen
harrastamisen
jättäneiden
piirissä sen tietyn pisteen, jonka jälkeen se väsymys ja kyllästyminen saavat vallan. Se
pisteen paikka vaihtelee henkilöstä henkilöön, mutta sen
pisteen saavuttamisen jälkeen
monen aktiivin tapauksessa
rakas harrastus on ollut pakko
jättää. Jos ei kokonaan niin ainakin vähemmälle.
Tuon tietyn pisteen paikka
vaihteli jokaisen henkilön
kohdalla tapauskohtaisesti,
mutta yhteneväistä kaikkien
tapauksissa oli se, että he
eivät enää vain kirjaimellisesti jaksaneet pidemmälle.
Jokaisella näistä henkilöistä
oli kuitenkin aktiivista maanpuolustustoimintaa
takana

Millä sitten estää tätä älyn ja
osaamisen vuotoa vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla? Ihmisten muistamisella,
tottakai.
Tapoja muistamiselle on
enemmän, kuin tarpeeksi.
Olen alempana tässä artikkelissa käynyt kaikki tavat,
jotka minulle tulivat mieleen
tätä kirjoittaessani. Tapoja on
ihan takuuvarmasti enemmän.
Mutta kuten tässä artikkelissa aikaisemmin jo totesin, ei
ongelma ole tapojen määrä.
Ongelma löytyy tapojen käytöstä (tai pikemminkin käyttämättömyydestä), mutta myös
toisaalta hakemusten puuttumisesta. Päättävässä asemassa olevien päättäjien kanssa
keskusteluani viesti oli hyvin
useasti se, että enemmänkin
jaettaisiin, mutta hakemukset
puuttuvat. Toisaalta viesti toiselta puolelta kenttää kuuluu,
että ei vaan olla muistettu,
piste.
Miten sitten lähteä korjaamaan tätä tilannetta? Päättävässä asemassa olevilta
kuuluttaisin aktiivisuutta: sitä
kykyä lähteä käymään jäsenistöjään ja aktiivisten toimijoidensa joukkoa läpi vaikka
jokaisen vuoden alussa ja/
tai lopussa. Joukoissanne on
monia vuosia harrastaneita
ja yhteisen hyvän eteen töitä
tehneitä. Useimmilla kriteerit
ovat täynnä useaan eri muistamiseen.
Tein yhden aktiivitoimijan
kanssa käymäni keskustelun
pohjalta oman analyysini tämän aktiivisen toimijan tietoihin ja mietin samalla millä
tämän kyseisen henkilön voisi
palkita. Viiden tunnin ja usean palkitsemisohjesäännön ja
mahdollisen muun muistamisen ohjesääntöjen lukemisen
pohjalta havaitsin, että tätä
kyseistä henkilöä olisi voitu
muistaa toimivuosiensa ajalta
yhteensä neljällä eri mitalilla,
johon hänellä olisi täyttynyt
kriteerit aikapäiviä sitten.
En ylempänä maininnut
myöskään sellaisia muistamisia missä kriteereitä ei varsinaisesti ole. Tällä kyseisellä
reserviläisellä,
aktiivisella
maanpuolustusta
harrastaneella henkilöllä olisi ollut
edessään vielä 15 aktiivista
vuotta vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla, jos rajana pidetään 60 vuoden ikää,
koska kyseisessä tapauksessa
puhutaan reservin upseerista.
Valitettavasti se ainainen selkääntaputus ei riittänyt tässä
tapauksessa pidemmälle.
Moni vapaaehtoinen jatkaa

Oltermanni
vielä tämänkin jälkeen toimintaansa eli parhaimmassa
(tai pahimmassa) tapauksessa edessä olisi voinut olla 30
vuotta toimintaa. Ei ole nimittäin epätavallista, että aktiivisista toimijoista löytyy paljon
hyväkuntoisia 70-75 -vuotiaita
ja sitäkin vanhempia reserviläisiä. Siitä hatunnosto näille
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ahkerille, monivuotisille toimijoille!

Toisten kenkiä on vaikea
tuntea ja tietää
Yhtenä muistamista vaikeuttavana tekijänä on se, että vapaaehtoisen maanpuolustajan
asiaa koskevaa CV:tä ei ole
missään jaossa vaan sitä pitää
pyytää henkilöltä itseltään. On
myöskin hyvin yleistä, että vapaaehtoinen maanpuolustaja
ei ole pitänyt toimistaan vuosien ajalta kirjaa toiminnoistaan, joka vaikeuttaa prosessia
entisestään. Tähän asiaan ei
tietysti auta, kun omien kirjaustapojensa muuttaminen,
mutta kuka sitten toisaalta näitä asioita kirjaa muistamisten
toivossa? Ei kovin moni, jos
minun tekemieni havaintojen
pohjalta olisi jotain sanottava.
Näkisin tässä, jos ei nyt yhden
ylimääräisen työpaikan niin
ainakin yhden merkittävän
työalueen organisaatioissa jollekin ihmiselle. Kuinka paljon
asiaa helpottaisi, jos jokaisesta
maanpuolustajasta olisi yksi
rekisteriote yhdessä paikassa? Hyvin paljon, on vastaus.
Nyt näitä eri rekistereitä on
varmasti kymmeniä. Puolustusvoimat, MPK, liitot, piirit,
yhdistykset, aselajikohtaiset
merkinnät ja suoritukset näin
pari mainitakseni. Mitä, jos
olisi olemassa yksi iso rekisteri, josta tiedot olisi helppo
kaivaa esiin ja jota henkilö itse
sekä eri toimijat voisivat päivittää. Ideaa? Mahdollisesti!
En lähde porautumaan mm.
tietoturvapuoleen tässä kohtaa, mutta lukijana ymmärrät
varmasti mitä tällä haen.
On myös ollut havaittavissa
(onneksi vähäisissä määrin)
keskustelujen pohjalta, että on
valitettavasti olemassa myös
“vääränlaista maanpuolustusta”. Toinen harrastaa pelkästään ampumista ja käy asiaan
liittyvissä tapahtumissa, toinen tekee töitä päättävissä vapaaehtoiselimissä, kolmas ennättää vähän molempia näistä,
neljäs ennättää käydä yhdellä
maanpuolustuskurssilla vuodessa. Viides sitten jonkinlaisen paketin näistä kaikista
edellämainituista, joista häntä
voitaisiin tiettyjen kriteerien
pohjalta muistaa.
Kukaan meistä ei ole siinä
asemassa, että voisi sanoa
kenenkään harrastavan maanpuolustusta väärin. Itsensä
sivistäminen, tekeminen tai
johtaminen näin esimerkkeinä mainittakoon ovat kaikki
varsin oikeita tapoja harrastaa
maanpuolustusta. Ja eivät ne
keinot harrastaa olleet ainoastaan tuossa listauksessa. Vääriä tapoja ei ole paljon, mutta
jokainen meistä on varmasti
kykenevä sellaisen tunnistamaan, jos se eteen sattuu. Esimerkiksi muualta maailmasta
kuullut isänmaallisuuteen vedotut ikävät tapahtumat ja teot
ovat onneksi olleet Suomessa
erittäin vähäisessä roolissa.
Oikeita tapoja on hyvä muis-

taa ja tukea, väärät… no, jätän
sen jokaisen omaan harkintaan
mitä niille voi tehdä.

Muistamisen eri muodot
Millä muistaa aktiivisia, vapaaehtoisia maanpuolustuksen
toimijoita? Tapoja on monia,
joista olen alle kerännyt ne
kaikki mitkä tätä artikkelia
kirjoittaessani ovat tulleet
mieleeni. En ota muistamismuodoissa kantaa tarkemmin
esimerkiksi reserviläisliittojen
(Suomen Reserviupseeriliitto ry ja Suomen Reserviläisliitto ry) eri liittomitaleihin,
muistoplakaatteihin ja muihin vastaaviin vaan luettelen
ne siinä toimijaneutraaleissa
muodoissaan. En myöskään
pureudu syvällisemmin eri
muistamisten kriteereihin tai
hakuprosesseihin, niihin tutustumisen jätän jokaisen omalle
vastuulle.
ylennysesitys
liittojen ansiomitalit
liittojen
muistamistuotteet
(muunmuuassa plaketit, kalvosinnapit jne.)
aselajimitalit
Sininen Risti
Maanpuolustusmitali
valtiollisen tason mitalit
Sotilasansiomitali
muistomitalit (yhdistyksien tai
toimijoiden oma)
vuoden toimijapalkinto (yhdistyksien tai toimijoiden
oma)…
… ja ne kaikki muut muistamiskeinot mitkä minulta unohtuvat tähän kirjata.
Pienikin muistaminen voi lämmittää vapaaehtoisen maanpuolustajan sydäntä enemmän,
kuin uskoisikaan. Ylläoleva
lista ei kriteerien osalta rajoittunut ainoastaan vapaaehtoisen maanpuolustuspuolen
haettaviin mitaleihin. Tämän
ansiosta se toimii muistutuslistana myös Puolustusvoimille ja sen eri toimijoille, jonka
eteen moni vapaaehtoinen
maanpuolustaja tekee töitä.

Kannustusta 		
muistamiseen
Toivottavasti tämä kirjoitus on
toiminut muistutuksena, herättäjänä ja vinkkinä sitä lukeville päättäville elimille muistamisen tärkeydestä ja erilaisista
muistamismahdollisuuksista.
Jos et satu kuulumaan tällaisiin elimiin, on tämä kirjoitus
toiminut mahdollisesti toiminut jonkinlaisena herättäjänä
ja muistuksena siitä, että Sinun
panoksesi on myös tärkeä osa
yhteistä panostamme. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
keihäänkärki ovat sen eri toimintoja pyörittävät vapaaehtoiset, joita ei voi koskaan olla
liikaa. Pidetään huolta itsestämme ja varsinkin toistemme
motivaatiosta. Mitalien, muistoesineiden ja muiden muistamiseen käytettyjen tavaroiden
hinnat eivät päätä huimaa ja
muitakaan isoja esteitä hankkimisille ei pitäisi olla. Ja
erityisesti: pitäkää huolta motivaation ylläpitämisestä, jos
käsissäsi on valtaa muistamisten jakamiseen. Olet tärkeässä
tehtävässä, jonka osana sinulla
on vastuu vapaaehtoistesi motivaation ja jaksamisen ylläpitämisestä.
Tue, auta, muista!
Tatu Häkkinen
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Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan
Puolustusvoimien koronaviruksen vastaiset toimenpiteet ovat osoittautuneet
toimiviksi. Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteillä on varmistettu
asevelvollisten turvallinen
palvelus ja koulutuksen
toteutuminen.
Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan vuoden 2020
loppuun, mutta epidemiatilanteen
muuttuessa järjestelyjä on varauduttu muuttamaan joustavasti.
Suurimman tartuntariskin Puolustusvoimissa aiheuttaa kontaktit
Puolustusvoimien ulkopuolelle ja
tartunnat varusmiesten välillä ovat
olleet harvinaisia. Koulutusjärjestelyillä mahdollistetaan tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen sekä estetään tartuntojen leviäminen.
Puolustusvoimat seuraa tilannetta
jatkuvasti ja arvioi sen vaikutuksia
Puolustusvoimissa.

Varusmieskoulutuksen
järjestelyt
Varusmieskoulutuksessa käytössä
olevaan osastojakoon sekä koulutus- Harjoituksien toteuttamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antasuositukset sekä Puolustusvoimien koronavirusepidemian mukaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalja vapaajaksotteluun ei tule muutos- mat
liset rajoitteet.
ta. Koulutusjärjestelyt toteutetaan
paikalliset olosuhteen huomioiden,
olleet tyytyväisiä kolmessa Maa- Oppimistavoitteiden saavuttamisen tissa noin 70 prosenttia ja Kainuun
joten rytmityksessä ja jaksojen pivoimien joukko-osastossa käynnissä näkökulmasta yhteismajoitus asettaa prikaatissa noin 60 prosenttia kesän
tuuksissa on joukko-osastokohtaisia
olevaan yhteismajoituskokeiluun. kaikki varusmiehet aiempaa parem- alokkaista. Yhteensä suostumukeroja.
Ensimmäisten kuukausien jälkeen min samalle viivalle.
sen antoi noin 2 400 varusmiestä.
Suostumus kysyttiin henkilöiltä
Ilta-, yö- ja harjoitusvapaita voidaan varusmiehiltä ja henkilökunnalta
– Moni kokee, että yhteismajoitukReserviupseerikoulussa ennen kursmyöntää vain erityisistä syistä ja kerätyn palautteen perusteella yhsen myötä kohonnut ryhmähenki
sin alkua ja Karjalan ja Kainuun
alueellinen tilanne huomioiden. Ul- teismajoitus koetaan luonnolliseksi
voi vaikuttaa positiivisesti koulutusprikaateissa ennen palvelukseen tukopuolisten kontaktien minimoimi- ja toimivaksi järjestelyksi. Vapaaehtuloksiin. Osa kokee tupien välisen
loa. Suostumuksensa on peruuttanut
seksi läheisillä ei ole mahdollisuutta toisuuteen perustuva kokeilu jatkuu
kilpailun parantaneen koulutustuainakin vuoden 2020 loppuun asti.
yhteensä kuusi henkilöä. Varusmievierailla sotilaskodeissa.
loksia. Varusmiehet kannustavat
hillä on oikeus peruuttaa antamansa
Kotiuttamispäiviin ei tule muu- Yhteismajoituskokeilu on ollut toisiaan koulutuksessa ja uskaltavat suostumus kokeiluun osallistumitoksia. Saapumiserän 1/20 255 käynnissä toukokuusta lähtien Re- heittäytyä aiempaa paremmin, ku- sesta milloin tahansa ilman erillisiä
vuorokautta palvelevat kotiutuvat serviupseerikoulussa. Karjalan pri- vailee everstiluutnantti Hänninen.
perusteluita. Kokeilussa tutkitaan
16.9.2020 ja saapumiserän 1/20 kaatissa ja Kainuun prikaatissa koryhmäytymiseen, johtamiseen ja
Osa
saattaa
kokea
347 vuorokautta sekä saapumiserän keilu alkoi heinäkuussa.
tiedonkulkuun liittyviä tekijöitä, ei
ahdistusta
2/20 165 vuorokautta palvelevat
keskeyttämisen syitä.
Henkilökunta ja varusmiehet arvikotiutuvat 17.12.2020. Käytössä
oivat, että kokeilu on lisännyt osal- Havaintojen perusteella voidaan
Jatkotoimenpiteitä yhteismajoitukoleva osastojako ja rotaatiomalli säilistuneiden ryhmäkiinteyttä sekä todeta, että toteutetuissa kokeiluissen suhteen arvioidaan ja niistä päälytetään kotiuttamispäivään asti ja
sa
ei
ole
esiintynyt
seksuaaliseen
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhtetään loppuvuoden 2020 aikana.
kotiuttamisjuhlat pyritään järjestähäirintään,
kiusaamiseen
tai
muihin
teisissä tuvissa majoittuminen on
mään kaikille poikkeusjärjestelyistä
negatiivisiin
lieveilmiöihin
viittaavaikuttanut positiivisesti yhteishenhuolimatta.
keen. Yhteismajoituksen on myös vaa käytöstä.
Kansallisen ja kansainvälisen har- koettu helpottavan tiedonkulkua.
– Osa kokeiluun osallistuneista kerjoitustoiminnan toteutusta jatketaan
– Varusmiesjohtajien on helpompi too, että kielenkäyttö tuntuu osin
sopeutetusti paikalliset olosuhteet ja
johtaa ja ohjeistaa joukkoaan, kun rajoitetummalta. Osa varusmiehistä
voimassa olevat ohjeet huomioiden.
kaikki ryhmän jäsenet ovat samassa kokee painetta käyttäytyä eri tavalla
tuvassa. Aiemmin naisten tupa on kuin ilman vastakkaisen sukupuolen
Reservin koulutuksen
saattanut olla hieman erillään muus- läsnäoloa. Jotkut kokivat yksityijärjestelyt
ta yksiköstä. Tilojen käyttö koetaan syytensä rajoitetummaksi, sanoo
Kertausharjoitukset ja Puolustus- aiempaa tehokkaammaksi, kertoo Hänninen.
voimien vapaaehtoiset harjoitukset Maavoimien
koulutuspäällikkö, Reserviupseerikoulussa suostumukon järjestetty suunnitellusti 1. elo- everstiluutnantti Timo Hänninen.
sen kokeiluun antoi yli 90 prosenttia
kuuta 2020 lähtien. Harjoituksien
upseerioppilaista, Karjalan prikaatoteuttamisessa otetaan huomioon
valtioneuvoston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen antamat suositukset sekä Puolustusvoimien koronavirusepidemian mukaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset
rajoitteet.
Puolustusvoimat muistuttaa, että
harjoituksiin ei tule saapua sairaana. Mikäli reserviläinen tuntee
olonsa sairaaksi, tulee hänen olla
yhteydessä omaan aluetoimistoonsa.
Reserviläisen hakiessa vapautusta
kertausharjoituksesta koronan perusteella, tulee hänen toimittaa lääkärintodistus käskyn lähettäneeseen
aluetoimistoon.

Rohkaisevia kokemuksia yhteismajoituskokeilusta
Varusmiehet ja henkilökunta ovat

Yhteismajoituskokeilu on ollut käynnissä toukokuusta lähtien Reserviupseerikoulussa.
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Finnish Brutality kisattiin Lopella

26 kilon kahvakuulan raahaminen siirtymällä toi
suoritukseen rankasti rasittavuutta.

Perinteinen VTAC ampumaseinä
tällä kertaa pistoolistagella.

Varustelekan Finnish nells.
Brutality 2020 kilpai- Lisäksi kilpailua rakentamassa
lu järjestettiin Lo- ja toimitsijoina oli mm. Hypen ampumaradalla vinkään ja Vantaan reserviläis21-23.8.2020. Varus- yhdistysten jäseniä.
telekan
yhteistyö- Normaalia SRA- tai IPSC kilkumppaneina toimi- pailua merkittävästi fyysisesti
vat Sako, Mil-Safarit, rankemmassa kilpailussa oli 8
Teräskolmio, Polenar stagea aiemman kuuden sijaan
enemmän myös kilpailijoiTactical, Bloke on ja
ta, 120 ampujaa. Stageihin oli
the Range and Brow- panostettu aiempaa enemmän,

paikalla oli mm. T55 tankki ja
radalle oli merkintöjen sijaan
kaivettu varsinaisia taisteluhautoja jne. Kilpailussa oli
seuraavat luokat, Irons (Rautatähtäimet) Optics (yksi optinen
tähtäin), Open (avoin luokka) ja
TST. Eniten osallistujia oli viimeksi
mainitussa (78)

on the Rangen tai PolenarTactical
Youtube-kanavien edustajat ja eivätkä kaikki muutkaan ulkomaalaiset
kilpailijat. Yhdysvalloista oli kuitenkin paikalle päässyt Desert Brutality kilpailun voittaja Zack Smith
ja Pegasus Tests YouTube kanavaa
pitävä Les Winner ja myös Saksasta
oli muutamia osallistujia.

Johtuen vallitsevasta Korona-tilanteesta ja Suomen julistamista matkustusrajoituksista, ei tällä kertaa
paikalle päässyt InrangeTVn, Bloke

Lesin kilpailu alkoi huonoissa merkeissä hänen jo Yhdysvalloissa venäytettyään takareitensä. Helsingissä joku onnistui vielä ajamaan hänen

päälleen sähköpotkulaudalla. Les
sai kilpailun kuitenkin sisulla suoritettua ja ensimmäiset julkistetut
videot Finnish Brutalitystä löytyvät
hänen kanavaltaan.
Korona näkyi myös muutamissa
osallistumisen peruuntumisina, toimitsijoiden ja kilpailijoiden käyttämissä maskeissa ja hansikkaissa,
ja Brutality kisojen vakiokaluston,
kahvakuulien ja muun rasteilla käytettyjen varusteiden desifiointina
kilpailijoiden välillä. Kilpailusta on

runsaasti kuvamateriaalia mm. Hyvinkään Reserviläisten ja Varustelekan Facebook-sivuilla ja videomateriaalia julkaistaan Youtubessa.
Seuraava Brutality tapahtuma Suomessa tulee olemaan monien jo
aiemmin ehdottama Winter Brutality 20 ja 21. helmikuuta.
TEKSTI:MIKA VIRTA

Maavoimat hankkii testikäyttöön panssaroituja 			
SISU GTP 4x4 -maastoajoneuvoja
Hankittava testisarja käsittää
kuusi Puolustusvoimien käyttöön varusteltua ajoneuvoa,
joita testataan Maavoimissa
kenttäolosuhteissa
vuonna
2021.
Maavoimat kerää hankinnan
avulla tietoa ajoneuvon suorituskyvystä ja käytettävyydestä
Puolustusvoimien liikkuvuuden tulevaisuuden tarpeisiin
niin kotimaassa kuin kriisin-

hallinnan tehtävissä.

taa vuoden 2021 aikana.

Puolustusvoimien
logistiikkalaitos päätti hankinnasta
4.6.2020.

Kuvat: Oy Sisu Auto Ab

Hankinnan arvonlisäveroton
kokonaisarvo on noin 3,8 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus kotimaassa suoraan noin
10 henkilötyövuotta.
Ajoneuvot on tarkoitus toimit-
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Veteraanitukityöstä palkittiin
Mäntsälän kunnantalolla palkittiin neljä
veteraanitukityössä
ja veteraanikeräyksissä ansioitunutta
henkilöä Veteraanivastuu ry:n ansioristillä syyskuun alussa.
Valtakunnallisen Veteraanivastuu ry:n ovat perustaneet
maamme neljä veteraaniliittoa
ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry 12.10.2006. Niistä Rintamanaisten Liitto on purettu
6.3.2013.
Veteraanivastuulla on 24 keräyspiiriä, joista Askola, Mäntsälä, Myrskylä, Pornainen ja
Pukkila kuuluvat Itä-Uudenmaan keräyspiiriin. Alueen
piiripäällikkö on mäntsäläläinen Aimo Tilsala. Tilsala on
myös Mäntsälän Rintamaveteraanit ry:n ja jo 6. lokakuuta
2006 rekisteröidyn Mäntsälän
seudun sotiemme veteraanien
perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja.
Mäntsälässä Veteraanivastuun
kultaisen ansioristin vastaanotti Tuulikki Tilsala sekä hopeisen Heli Eräkorpi, Jorma
Ratia ja Veikko Toivonen tilaisuuden avanneelta Tilsalalta. Palkitut ovat osallistuneet
veteraanitukityöhön
perinneyhdistyksen perustamisesta
lähtien, heistä Eräkorpi ja Toivonen myös yhdistyksen hallituksessa useita vuosia.
Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan kunnanjohtaja Esko
Kairesalo, Mäntsälän veteraaniasian neuvottelukunnan
puheenjohtaja Paavo Leino
ja sihteeri Vuokko Leirimaa,
Mäntsälän seudun sotainvalidijaostosta Arvo Vuori,
kunnan kulttuurisihteeri Tarja
Kuusela sekä perinneyhdistyksen hallituksen jäsen Heikki Saastamoinen ja sihteeri
Veikko Karhumäki.
Kunnanjohtaja Kairesalo toi
tervehdyksessään esiin sotiemme aikaisen sukupolven
merkityksen maamme itsenäisyyden puolustajina ja kansakuntamme
hyvinvoinnin
perustan rakentajina. Sodanjälkeisinä rauhan vuosikymmeninä Suomi on noussut
maailman kansakuntien kärkijoukkoon. Vapaaehtoinen
veteraanitukityö
velvoittaa
toimijoita vielä vuosia. Sotiemme veteraaneja, tammenlehvätunnuksen omaavia, elää
vielä lähes 8000, heistä pääosa
jo naisia. Perinneyhdistystä
velvoittaa
veteraanitukityö
sekä veteraaniperinnön vaaliminen ja siirtäminen myös
tuleville sukupolville.

Veikko Toivosen (vas.) koronapandemian mukainen mitalikiitoskättely Aimo Tilsalalle. Toivonen on toiminut mm. Uudenmaan reserviupseerin 2. varapuheenjohtajana 1995-1997 ja 1. varapuheenjohtajana 1998-2004, Tilsala mm. Mäntsälän ilsala mm. Mäntsälän reserviupseerikerhon puheenjohtajana 1998-2000.reserviupseerikerhon puheenjohtajana 1998-2000.

Ansioristien ensimmäinen jako Mäntsälässä
Veteraanivastuun ansioristien
ensimmäinen luovutus tapahtui Mäntsälässä huhtikuussa
2019.
Kultaisen ansioristin vastaanottivat tuolloin mäntsäläläiset
Kari Nissinen ja Arvo Vuori
sekä Jouko Hyvärinen Myrskylästä ja Kaarlo Sihlman
Pukkilasta. Hopeisen ansioristin vastaanotti Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä. Mitalit
luovuttivat Tilsala ja Pia Mikkonen, Veteraanivastuu ry:n
keräystoiminnan päällikkö.

Mitalijakotilaisuuteen osallistuneet Tarja Kuusela (vas.), Veikko Toivonen, Vuokko Leirimaa, Esko Kairesalo, Heli Eräkorpi, Tuulikki Tilsala, Jorma Ratia, Aimo Tilsala, Veikko Karhumäki, Arvo
Vuori ja Heikki Saastamoinen kunnantalon ala-aulassa.

Veteraanivastuun
ansioristien ensimmäiset ansioristien
luovutukset tapahtuivat piiripäällikköjen valtakunnallisilla
neuvottelupäivillä Santahaminassa 15.8.2028.

Kolme ansioristiluokkaa
Erikoisluokan ansioristi edellyttää yli kymmenen vuoden
ansiokasta toimintaa piiritasolla keräyspäällikkönä tai

valtakunnan tasolla keräysjohdon tehtävissä.
Kultainen ansioristi edellyttää muun muassa vähintään
kymmenen vuoden toimintaa
ansiokkaasti yhdistystasolla
keräysvastaavana.
Hopeinen, alin ansioristi, edellyttää muun muassa vähintään
seitsemän vuoden ansiokasta
toimintaa yhdistystasolla keräysvastaavana. Näistä säännöistä poiketen hopeinen an-

sioristi voidaan myöntää myös
henkilölle, joka aikamäärästä
huolimatta on poikkeuksellisen ansiokkaasti osallistunut
”Sotiemme veteraanit” –keräyksen hyväksi tehtyyn työhön.
Hakemukset on toimitettava
Sotiemme Veteraanit –piiripäällikölle hyväksyttäviksi,
joka lähettää esitykset Veteraanivastuulle. Ansioristien
myöntämispäivä on joko kansallinen veteraanipäivä tai

itsenäisyyspäivä.
Esitysten
tulee olla Veteraanivastuu ry:llä joko maaliskuussa tai lokakuussa 31.päivänä.
Luovutettujen ansioristien ja
kunniakirjojen kustannuksista
vastaa Veteraanivastuu ry toisin kuin yleensä muista ansiomitaleista tai kunniamerkeistä
palkitsemisesityksen tehnyt
yhdistys (vast.).
Toivon, että yhdistysjohtomme tekevät alueensa piiripääl-

liköille palkitsemisesityksiä
Veteraanivastuun lipas- tai
varusmiesjohteisiin keräyksiin
aktiivisti osallistuneista jäsenistään.
Tämä tukityö tarvitsee etenkin maanpuolustusyhdistysten
tekijöitä vielä vuosia, ja veteraaniperinteen vaalijoita sen
jälkeen.
TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI
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Tulossa syksyllä: Reserviupseeripäivä 2020

Lokakuussa järjestetään
kolmas valtakunnallinen
Reserviupseeripäivä!

Kahden viime vuoden tapaan
Reserviupseeripäivässä lauantaina 3.10.2020 Katajanokan Kasinolla on SRA-aktiiveja esittelemässä sovellettua
reserviläisammuntaa ja Kasinon pihapiiriin pystytetään
Noptel-rata, jota osallistujat
pääsevät testaamaan päivän
aikana.
Suomen Rauhanturvaajaliitto on paikalla vastaamassa
kriisinhallinta- ja rauhanturvatehtäviin liittyviin kysymyksiin ja Reservin Mentorit saapuvat esittelemään
mentortoimintaa.
Lisäksi
MPK on paikalla oman esittelypisteensä kera. Reserviupseeripäivä on mainio tilaisuus
tutustua liiton toimintaan,
saada omaa reserviupseeriuraa hyödyttävää tietoa, tutustua muihin reserviupseereihin
ja verkostoitua sidosryhmien
kanssa.
Päivän viitteellinen ohjelma:
klo 9.30 kahvi
klo 10 tilaisuuden avaus sekä
puheenvuorot
klo 12.30-15 verkostoitumista ja vapaata tutustumista eri

toimijoihin
Ilmoittaudu
tapahtumaan
täällä ja haasta reserviupseerikaverikin mukaan!
Suomen Reserviupseeriliitto
seuraa vallitsevaa koronati-

lannetta ja järjestää tapahtuman vain, mikäli se on
vallitsevissa olosuhteissa turvallisesti mahdollista.

Reserviläistoiminnan 		
keväinen digiharppaus
RES-klubi kokoontui historian ensimmäiseen etätapaamiseen. Kokous oli
erittäin onnistunut
ja osoitti sen, kuinka
reserviläiset ovat ottaneet haltuun uudet
digitaaliset toimintamuodot.
Reserviläisliiton RES-klubi
on liiton entisten luottamushenkilöiden toimielin, jossa
jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä liiton toiminnasta
sekä käydään vuoropuhelua
liiton nykyjohdon kanssa.
RES-klubi kokoontui kautta
aikojen ensimmäiseen etäkokoukseen Teamsin välityksellä 3.9.2020. RES-klubin
puheenjohtaja Juha Parkkonen piti etäkokousta todella
onnistuneena.
– RES-klubiin kuuluu paljon
riskiryhmäläisiä, joten tärkeä
myös tarjota heille turvallinen
muoto osallistua. Korona-aika
on luonut uusia toimintamuotoja, jotka varmasti vakiintuvat käytäntöön. Digitaalinen
toimintamuoto on yksi lisämahdollisuus osallistua reserviläistoimintaan. RES-klubin
ensimmäinen etäkokous oli
niin onnistunut, että se saa jatkoa myös tulevaisuudessa.
RES-klubin ensimmäisessä
etäkokouksessa
keskusteltiinkin liiton digiloikasta.
Etäkokousten ja -tapaamisten
lisäksi Reserviläisliitto on
toteuttanut parin viime vuoden aikana isoja digitaalisia
uudistuksia, kuten uudet liit-

– Koko reserviläiskenttä on ollut poikkeuksellisen uudistusmielinen ja
-haluinen poikkeuksellisten aikojen keskellä

to-, piiri- ja yhdistyssivustot,
sähköisen jäsenasioinnin sekä
uuden tikettipohjaisen asiointijärjestelmän. Näiden lisäksi
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen Maanpuolustusrekisteri on siirtynyt Reserviläisliiton hallintaan.
Lisäksi keskusteluita käytiin
Reserviläisliiton jäsenmäärien positiivisesta kehityksestä, valmisteilla olevasta
uudesta strategiasta vuosille
2021–2023 sekä Reserviläisurheiluliiton
kuulumisista.
RESUL on myös kehitellyt
uusia poikkeusolojen toimintamuotoja, kuten esimerkiksi
etämarssin, jolle osallistui
heinäkuussa lähes 750 marssijaa ympäri maailman.
– Koko reserviläiskenttä on
ollut poikkeuksellisen uudistusmielinen ja -haluinen
poikkeuksellisten
aikojen
keskellä. On luotu aivan uusia osallistumismuotoja, mikä
edesauttaa siinä, että saadaan
mahdollisimman laaja joukko
aktivoitua mukaan reservi-

läistoimintaan.
RES-klubin etäkokoukset täydentävät hyvin kerran vuodessa liittokokouksen yhteydessä
järjestettävää kokousta. Seuraava etäkokous järjestetään
24.9. ja silloin paneudutaan
liiton uuteen strategiaan.

RUK-museon museotoimikunta on käynnistänyt reserviupseerikurssien valokuvie
n kartoittamiseen, digitalisointiin ja arkistointiin kohdistetun pidemmän aikavälin projektin.

RUK-museo etsii puuttuvia
kurssivalokuvia

RUK-museon museotoimikunta on käynnistänyt reserviupseerikurssien valokuvien
kartoittamiseen, digitalisointiin ja arkistointiin kohdistetun pidemmän aikavälin
projektin. Projektin johtaa
rakennusarkeologi Ilkka Kaskinen.
Kartoituksen yhteydessä on
käynyt ilmi, että 29 kurssin
osalta museon hallussa on
hyvin vähän tai ei lainkaan
valokuvia. Osa uusimmista
valokuvista löytyy mm. painotaloista, joissa kurssikirjoja
on painatettu. Osa uusimpien
kurssien (> RUK 200) sähköisenä tallennetuista valokuvista on kadonnut tilapäisesti tai
pysyvästi mm. järjestelmä- ja
laitepäivitysten yhteydessä.

Kuvia kaivataan erityisesti
seuraavilta kursseilta: 31, 45,
51, 56, 61, 63, 64, 65, 67, 68,
70, 73, 123, 197, 198, 201,
207, 222, 223, 224, 225, 226,
228, 231, 233, 234, 235, 246
ja 252.
Valokuvien kokoamisesta antaa lisätietoja Ilkka Kaskinen
sähköpostin kautta (ilkka.
kaskinen@gmail.com). Yksittäisten
organisaatioiden
(esim. reserviupseerikerhot)
ja henkilöiden hallussa olevat
valokuvat (negatiivit) tulee
lähettää 1.10.2020 mennessä joko postitse osoitteeseen:
RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry, RUK-museo, PL 31, 49401 Hamina tai
sähköpostilla Ilkka Kaskisen
sähköpostiin ja RUK-muse-

on sähköpostiin ruk.museo@
gmail.com
Valokuvista tulisi mahdollisuuksien mukaan olla seuraavat tiedot (mielellään esim.
erillisellä paperilla tai tekstitiedostona):
− kurssin numero
− valokuvan ottaja ja ottohetki
− mitä yksikköä valokuva
koskee
− kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet (arvo, asema
jne.) sekä
− kuvaan liittyvät muut täydentävät tiedot
RUK-museo palauttaa alkuperäiset valokuvat tai negatiivit
niin haluttaessa lähettäjille/
omistajille heidän antamaansa
postiosoitteeseen.
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Mihin ilmavoimaa käytetään?
Ilmavoimien komentaja,
kenraalimajuri Pasi Jokinen kirjoittaa Reserviläisliiton asiantuntijablogissa
siitä, mihin ilmavoimaa
lopulta käytetään.

Viime aikoina HX-hanke on
ollut toistuvasti esillä julkisessa keskustelussa. Hankkeen avulla nykyinen käytössä
oleva F/A-18 -kalusto tullaan
korvaamaan uudella monitoimihävittäjällä siihen liittyvine
suorituskykyineen. Hanke on
kansallisesti merkittävä. Sen
kautta hankittava suorituskyky tulee koko puolustusjärjestelmän käyttöön. Vähemmän
on ehkä puhuttu siitä, mihin
ilmavoimaa lopulta käytetään.
Tätä näkökulmaa pyrin kirjoituksessani avaamaan.
Ilmavoimalle tyypillisiä ominaisuuksia ovat nopeus, korkeus, ulottuvuus ja ketteryys.
Nämä ominaisuudet muodostavat perustan ainutlaatuiselle liikkuvuudelle ja tätä
kautta voiman keskittämis- ja
kohdentamiskyvylle.
Ilmavoimalla saadaan tuotettua
nopeasti tilannetietoa laajalta
alueelta päätöksenteon tueksi
sekä ulottamaan tiedustelu ja
valvonta tarvittaessa vastustajan puolelle asti. Ilmavoimalla kyetään vaikuttamaan
nopeasti ja tehokkaasti sekä
ylläpitämään
nykyaikaiselle sodankäynnille tyypillistä
nopeaa operaatiotempoa. Monitoimihävittäjä mahdollistaa
vasteen erilaisiin tehtäviin,
joilla kansallista puolustusta tuetaan parhaiten tilanteen
edellyttämällä tavalla.
Ilmavoiman keskeisiä tehtäviä
ovat vastailmatoiminta sekä
maa- ja merioperaatioiden tukeminen. Vastailmatoiminnan
päämääränä on hallita operaatioalueen ilmatilaa ja edelleen
kiistää vastustajalta ilmatilan
käyttö tärkeiden kohteiden ja

oman toiminnan suojaamiseksi sekä omien joukkojen
toiminnanvapauden saavuttamiseksi.
Ilmasta-maahan
tulenkäytöllä voidaan vaikuttaa esimerkiksi vastustajan
kriittisiin järjestelmiin, jotka
uhkaavat ilmavoimien toimintaedellytyksiä tai maa- tai
merivoimien joukkoja. Tämän
mahdollistaa ilma-aseen projisointikyky koko valtakunnan
alueelle sekä tulenkäytön ulottuvuus jopa vastustajan selusta-alueille saakka taistelukenttää eristäen. Näin häiritään
vastustajan huoltoyhteyksiä
tai estetään vastustajan uusien
joukkojen taisteluun pääsy.
Ilmavoima ja ilmatorjunta
ovat valtakunnallisen ilmapuolustuksen keskiössä. Kumpaakin tarvitaan ja ne tukevat
toinen toisiaan. Ilmapuolustuksen kannalta keskeistä on,
että osaamme hyödyntää sekä

Hyviäkin uutisia

Koronavirusepidemia ei ole
poistunut
keskuudestamme
ja tällä hetkellä on vielä epävarmaa, kuinka paljon se vaikuttaa elämäämme alkavan
syksyn aikana. Syksyn toimintoja niin suomalaisessa
yhteiskunnassa yleensä kuin
vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessakin joudutaan nyt
suunnittelemaan varmuuden
vuoksi kahteen kertaan. Kaikki tapahtumat, jotka voi järjestää normaalisti ja turvallisesti
lähitapahtumina
kannattaa
niin järjestää. Samalla on varauduttava mahdollistamaan
osallistuminen
tapahtumiin
etäyhteydellä, mikäli tapahtuman luonne sen vain sallii.
Kevään jälkeen kaikki uutiset
eivät toki ole olleet negatiivisia epidemia-asioita. Kesän
ilahduttaviin asioihin kuului
heinäkuussa järjestetty RESUL:n etämarssitapahtuma,
RESUL Four Day March, joka
oli kaikille avoin nelipäiväinen kansainvälinen etämarssitapahtuma. Yli 700 henkilää
suoritti neljän päivän aikana
yli eri pituista 1800 marssia.

Suuri kiitos niin tapahtuman
järjestäjille kuin kaikille marssijoille.
Elokuun puolessa välissä järjestettiin onnistuneesti Reservin ampumamestaruuskilpailut Hälvälässä ja Tyrrissä. Liki
200 ampujaa otti mittaa toisistaan tasokkaissa kisoissa.
Kilpailun avajaisissa vierailleen Puolustusvoimain komentaja Timo Kivisen arvion
mukaan noin 2 000 reserviläistä on jäänyt kouluttamatta tänä
vuonna
kertausharjoitusten
peruutusten vuoksi. Reservin
kertausharjoitukset olivat koronapandemian vuoksi maaliskuun puolivälistä heinäkuun
loppuun lähes täysin pysähdyksissä. Hyvä uutinen kuitenkin on, että elokuun alusta
alkaen kertausharjoituksia ja
Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia on voitu järjestää jälleen suunnitellusti.
Komentaja totesi Reserviläinen -lehden haastattelussa,
että tämän hetken tilanteen
mukaan loppuvuonna pysty-

ilmavoiman että ilmatorjunnan parhaat ominaisuudet.
Käytännössä tämä tarkoittaa
monitoimihävittäjien, maaja merivoimien joukkojen ja
alusten ilmatorjuntajärjestelmien sekä elektronisen sodankäynnin suorituskykyjen integraatiota yhdeksi toimivaksi
kokonaisuudeksi.
Nykyinen
toimintaympäristömme edellyttää ilmavoimalta
kansainvälistä
yhteensopivuutta. Omia ilmasodankäynnin suorituskykyjä tulee voida vahventaa
ja täydentää kansainvälisellä
puolustusyhteistyöllä. Normaaliolojen harjoittelulla ja
materiaalisella varautumisella
vahvistamme yhteistoimintakykyä häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalle. Tämä
kehittää kansallista puolustuskykyä. Liittoutumattomana
maana vastaamme kuitenkin

tään ainakin pääosin toteuttamaan aiemmin suunnitellut
kertausharjoitukset. Se riippuu
tietenkin siitäkin, miten koronatilanne alueellisesti kehittyy. Koko vuoden osalta kenraali Kivinen uskoo päästävän
yli 15.000 kertausharjoituksissa koulutettuun reserviläiseen,
kun tavoite oli reilut 19.000
reserviläistä.
Komentaja kommentoi myäs
reserviläisten omaehtoista ampumatoimintaa. Hän muistutti,
että reservin toimintakyky on
keskeinen Suomen puolustusjärjestelmässä. On hienoa, että
yksittäisen sotilaan tärkeintä
taitoa eli ampumataitoa halutaan ylläpitää vapaaehtoispohjaisesti. Sen ylläpito ja kehittäminen vaatii täitä.
Elokuun hyviä uutisia oli
myäs tieto, että Puolustusvoimat on päättänyt jatkaa Hollolassa sijaitsevan Hälvälän harjoitusalueen ja ampumaratojen
käyttää toistaiseksi. Aiemmasta päätäksestä poiketen ammuntoja ei siis lopeteta vuonna 2024, eikä Puolustusvoimat

puolustuksestamme itse.
Suomen Ilmavoimat on jatkuvassa valmiudessa. Alueellisen koskemattomuuden
valvontaa tehdään 24/7. Meillä on valmius saada lyhyellä
viiveellä ilmavoimaa sinne
missä sitä tarvitaan – koko
valtakunnan alueella tai lähialueilla. Edelleen valmiutta
tehostamalla tai kohottamalla
käytettävissä olevan voiman
määrää saadaan kasvatettua ja
sen jatkuvuutta ylläpidettyä.
Näin ilmavoimalla saadaan aikaan enemmän ja laajemmin.
Ilmavoima tulee ymmärtää
kokonaisuutena. Sen näkyvin osa on lentävä ilma-alus,
mutta tämän lisäksi kokonaisuuteen liittyy useita muita
osatekijöitä. Näitä ovat muun
muassa ilmavalvonta, johtaminen, tukikohtatoiminnot,
logistiikka ja huolto sekä suo-

luovu alueesta.
Toiminnan jatkaminen Hälvälän alueella tukee Maavoimien ja paikallispuolustuksen
suorituskyvyn kehittämistä,
eikä muilla alueilla ole Hälvälän harjoitusaluetta korvaavia
toimintaedellytyksiä. Reserviläisten aktiivinen alueen käyttä ja toiminta ampumatoiminnan jatkumiseksi Hälvälässä
vaikutti myäs myänteisesti
tehtyyn päätäkseen.
Edessämme on siis syksy koronavirusepidemian kanssa.
Toivotaan, että meidän suomalaisten järkevä suhtautuminen epidemiaan jatkuu ja,
että tartuntojen määrä saadaan
painettua pieneksi. Pidetään
edelleen huolta itsestämme,
lähimmäisistämme ja koko
Suomesta.

JANNE KOSONEN

jaaminen.
Ilmavalvonnalla
muodostetaan ja ylläpidetään
tilannekuvaa sekä saadaan
ennakkovaroitus. Johtamisjärjestelmän tuottamalla johtamis- ja verkostorakenteella
mahdollistetaan
valmiuden
säätely ja ilmaoperaatioiden
johtaminen. Tukikohdat mahdollistavat
lento-osastojen
joustavan tukeutumisen laajalla operaatioalueella ja suojaavat koneet niiden ollessa
maassa.
Puolustusvoimien
logistiikalla ja Ilmavoimien
huollolla rakennetaan omat
suorituskyvyt, ylläpidetään ja
tarpeen vaatiessa myös täydennetään niitä. Kumppanuudet ovat Ilmavoimille tärkeitä.
Ilmavoimat suojaa ja tukee,
mutta myös saa ja tarvitsee tukea muilta.
Edellä esitetty kokonaisuus
saadaan toimimaan henkilöstön avulla. Normaali-

oloissa ja nopeissa tilanteissa
kantahenkilökuntamme vastaa
toiminnoista. Valmiutta tehostettaessa ja kohotettaessa
sekä erityisesti toimintoja pidempiaikaisesti hajautettaessa
reserviläisten rooli on keskeinen. Ilman reserviläisiä ilmavoimaa ei poikkeusoloissa
kyetä käyttämään siten kuin
toimintaympäristömme ehkä
edellyttää. Ammattitaitoiset,
osaavat ja motivoituneet reserviläiset tuovat Ilmavoimien
toimintaan jatkuvuutta ja taistelunkestävyyttä – resilienssiä.
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Kasvomaskin ompeleminen on uusi kansalaistaito
Kansalaisten omavaraisuus ja varautumistaidot korostuvat
tilanteessa, jossa viranomaisten niukat
resurssit on kohdistettu kaikkein kiireellisimpiin ja elintärkeisiin toimintoihin.

Kasvomaskista on tullut nopeasti osa kansalaisten arkea. Arjen turvavälineenä
kasvomaski suojaa meitä
tartuttamasta muita koronavirukselta, mikäli olemme viruksen kantajia. Kasvomaski
ei kuitenkaan poista tarvetta
huolelliselle käsihygienialle
ja turvavälien noudattamiselle, kasvomaskia tulee osata
käyttää oikein. Kaikki kolme
keinoa; huolellinen käsihygienia, turvavälit ja kasvomaksi
vähentävät yhdessä virusten
leviämistä. Monet kansalaiset
ottivat kasvomaskit käyttöön
jo keväällä, kun kansainväliset
uutiset ja suositukset levisivät. Samaan aikaan Suomessa
uutisoitiin suojavarusteiden
vähyydestä, mikä lisäsi entisestään kansalaisten turvattomuuden tunnetta. Nykyiset suositukset kasvomaskin
käytöstä joukkoliikenteessä ja
massatapahtumissa ovat osa
terveyden ja hyvinvoinnin varautumista.

Järjestöt uuden
kansalaistaidon taustalla
Marttaliitto, Naisten Valmiusliitto ja Tekstiiliopettajaliitto
yhdistivät neuvontaosaamisensa koronan alkaessa laatimalla kankaisen kasvomaskin
ompelu-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Toimia vauhditti kansalaisten kohonnut huoli
omasta turvallisuudesta ja
kertakäyttöisten suojavarusteiden loppumisesta. Kankaisen
kasvomaskin suunnittelussa

töt vievät syksyllä kankaisen
kasvomaskin ompelun osaksi
koulujen käsityön opetusta
ja haastavat koululaiset ompelemaan kestokasvomaskin
itselleen ja kotitalouteen.
Kasvomaskin käyttösuositus
tulee jatkumaan toistaiseksi.
Kansalaisten omavaraisuus ja
varautumistaidot korostuvat
tilanteessa, jossa viranomaisten niukat resurssit on kohdistettu kaikkein kiireellisimpiin
ja elintärkeisiin toimintoihin.

Kotivara ja 		
suomalaisten 		
varautumistaidot

perehdyttiin laajasti kansainvälisiin tutkimuksiin, hygieniaohjeisiin ja konsultoitiin
monia viranomaisia ja asiantuntijoita. Tuloksena syntyi
kaksi erilaista kasvomaskin
ompelu-, käyttö- ja huolto-ohjetta. Ompeluohjetta on jaettu
järjestöjemme kotisivuilla ja
sosiaalisen median kanavissa
sekä järjestetty yhteisiä ompelulive -lähetyksiä. Yhteisille
ohjeistuksille on ollut suuri
kysyntä. Ohjeita on katsottu
järjestöjen sosiaalisessa median sivuilla yli 100 000 kertaa.
Julkaisemme pian lisäksi päivitetyt ompeluohjeet.
Kansalaisten
toimintakyky
voidaan säilyttää ainoastaan
vahvistamalla turvallisuuden
tunnetta. Keväällä näimme
merkkejä siitä, kuinka ihmisten henkinen hyvinvointi
laski, kun liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset astuivat
voimaan. Suomalaisten viranomaisten suhtautuminen kansalaisten kasvomaskin käyttöönottoon on ollut paikoin
ristiriitaista eikä kansalaisten
huolta turvattomuudesta kuul-

tu riittävästi. Kasvomaskin
käyttöä ei suositeltu ja niitä,
jotka käyttivät, ei opastettu
toimimaan oikein. Kankaisen kasvomaskin ohjeet ovat
olleet vastaus siihen hätään,
jota olemme saaneet vastaanottaa koronaviruspandemian
levittyä Suomeen. Kansalaisten informointi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ohjeista ja suosituksista tuli
nopeasti osaksi arkeamme.

Kankaisen kasvomaski
hyödyt
Kankaisella
kasvomaskilla
on oikein käytettynä monia
hyviä puolia verrattuna kertakäyttömaskiin. Kankainen
kasvomaski on kestävä ja monikäyttöinen, sekä ekologisesti parempi ratkaisu. Liitot ovat
selvittäneet
käytettävimpiä
materiaaleja kasvomaskeihin
ja vastanneet moniin teknisiin
haasteisiin selvittämällä lisätietoa asiantuntijoilta ja tutkimuksista. Ompelun aloittamista on madallettu julkaisemalla
yksityiskohtaiset kaavat, joilla
oikeankokoisten kankaanpa-

lojen leikkaaminen onnistuu
helposti. Itse tehty kankainen
kasvomaski on myös kestävän kehityksen mukainen ja
taloudellisesti halvin ratkaisu,
sillä muutamalla kankaisella
kasvomaskilla selviää päivän
aikana. Kasvomaskin ompelu
lisää henkilön elämänhallinnan- sekä turvallisuuden tunnetta.
Kaikki eivät osaa itse ommella
tai eivät omista ompelukonetta, mikä on aktivoinut järjestöjen jäsenet ompelemaan kasvomaskeja läheisille ja eniten
tarvitseville kohderyhmille,
kuten palvelutalojen asukkaille, kotihoidon henkilöstölle ja
heikommassa asemassa oleville lapsiperheille. Järjestöissä
on innostettu kansalaisia toimimaan oman varautumisen ja
kotivaran osalta.
Ompelutaidot ovat osoittautuneet myös kansalaistaidoksi, kun yhteiskunnalle
tärkeistä suojavarusteista on
pulaa. Omavaraisuus ja omatoimisuus nousee merkittävään asemaan arjessa. Järjes-

Suomen on todettu olevan
kokonaisturvallisuuden mallimaa, mikä syntyy yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen
sektorin kanssa. Suomessa
on opastettu kansalaisia varautumaan omalla ”Kotivara”
-konseptilla 72h. Tämä 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Kotivara
ja siihen kuuluva koulutus on
suunniteltu
Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvassa
KOVA-toimikunnassa (Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta), jossa
myös Marttaliitto ja Naisten
Valmiusliitto ovat mukana.
Monet kokonaisturvallisuuden
parissa toimivat järjestöt ovat
kouluttaneet omia vapaaehtoisia kouluttajia kertomaan
varautumisesta kansalaisille.
Koronaviruspandemia herätti
myös kysymyksen, pitäisikö
meidän varautua nykyistä pidemmäksi aikaa? Koronavirustartunta on osoittanut, että
karanteeni voi kestää kaksi
viikkoa ja silloin tarvitaan
myös Kotivaraa normaalia pidemmäksi aikaa.

on osattava ennakoida tulevaisuutta. Virukset ovat hyvin muuntautumiskykyisiä ja
kasvomaskin käytölle voi olla
tarvetta tulevaisuudessakin.
Koronavirus on konkreettinen
esimerkki siitä, miten ihminen
ei voi hallita kaikkea, luonto
osoittaa vahvuutensa.

Mistä turvallisuus
rakentuu?
Turvallinen yhteiskunta rakentuu yksilöistä. Jokaisen
käyttäytyminen vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteen. On
tärkeää, että pystymme tavoittamaan turvallisuusviestinnällä kaikki kansalaiset. Järjestöt tavoittavat viranomaisia
laajemmin eri väestöryhmiä
ja heidän huoliaan sekä ovat
helposti lähestyttäviä. Kansalaisyhteiskunnan toimijoina
on meillä myös mahdollisuus
tukea viranomaisten viestintää. Kansalaisten varautuminen on sekä tietoa, taitoa että
osaamista. Ihmisten toimintaympäristö ja turvallisuustilanne muuttuu ja meidän tulee
toimia muutoksen keskellä.
Kaarina Suhonen, Naisten
Valmiusliitto, pääsihteeri
(kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi, 040 561 1655)
Marianne Heikkilä, Marttaliitto, pääsihteeri
(marianne.heikkila@martat.fi,
050 375 1195)
Minna
Hankala-Vuorinen,
Tekstiiliopettajaliitto, puheenjohtaja
(puheenjohtaja@tekstiiliopettajaliitto.fi, 050 328 1058)
LÄHDE: Nasten Valmiusliitto, Martat

Kansalaisten ei pidä varautua vain perinteisiin uhkiin,

KANKAISTEN KASVOMASKIEN MATERIAALIVERTAILU 25.5.2020
Materiaali
Mikrokuitu (PES)
Polyesteri/Polyamidi, sileä
kudottu kangas tai neulos.

Polyesteri (PES)
100 % tiheä polyesteri,
jonka loimi- ja kudetiheys
on vähintään 30
lankaa/cm.
Puuvilla (CO)
100 % tiheä puuvilla, jonka
loimi- ja kudetiheys on
vähintään 25 lankaa/cm.

Suodatusteho noin %
70

40 - 50

20 - 30

Saatavuus
Mahdollisesti
kaupoista
löytyvät
siivousliinat.

Kangaskauppa

Kangaskauppa

Kotoa löytyvät
Silmälasien
puhdistusliinat,
siivousliinat.

Puserot, suorat
housut,
urheiluvaatteet,
verhot.
Lakanat,
tyynyliinat,
keittiöpyyhkeet.

Pesu
90 asteen valkopesuohjelma
pesukoneessa.

Muuta huomioitavaa
Silmälasien puhdistusliinat
kaksin kerroin taiteltuna.

TAI

Mikrokuitua ei saa pestä
puuvillan kanssa yhdessä,
koska muuten puuvillan
irtokuidut tukkivat
mikrokuidun rakenteen.

Keittäminen: Keitä 5
minuuttia vedessä, johon on
lisätty hieman pesuainetta.
Huuhtele ja kuivaa maski.
TAI
Liottaminen
vetyperoksidiliuoksessa: Liota
30 minuuttia 3 %
vetyperoksidiliuoksessa
(saatavilla apteekista).
Huuhtele ja kuivaa maski.

Huomioitavaa
-

Kotoa löytyvät esimerkit ovat suuntaa antavia. Kankaissa on paljon eroja. Muista tarkistaa vaatteen materiaalimerkintä pesulapusta. Jos olet
epävarma kankaan ominaisuuksista (esim. loimi- ja kudetiheys), kysy neuvoa kankaan jälleenmyyjältä.
Kasvomaskin voi pestä niin monta kertaa kuin se pysyy muodossaan.
Kankaisten kasvomaskien valmistamiseen ei ole selkeitä standardeja, eikä niiden suojaavaa vaikutusta siten voi taata. Vastaat itse maskin
turvallisesta käytöstä.
Kankaan suodatusteho. Lähde Teknologian tutkimuskeskus VTT https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kangasmaski-ei-suojaakayttajaansa-koronavirukselta-mutta-voi-suojata-muita

