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Lehti uuteen aikaan

Kesän rauhallisemman 
vaiheen jälkeen pan-
demia on saanut taas 
vallan Suomessakin. 
Kesän aikana saatiin 

toimintaa jo paljon normalisoitua, 
ampumaradat aukesivat, marsseja 
järjestettiin. Toimintaan oltiin hy-
vin valmiita kun siihen tarjoutui 
mahdollisuus. Minkälaisia mahdol-
lisuuksia toimintaan saadaan ensi 
vuonna, nythän ainakin Uudenmaan 
osalta kaikki väkeä kokoavat ta-
pahtumat on kielletty tai ainakin suositeltu peruttaviksi. 
Tämän vuoden päätöskokoukset yhdistyksissä, piireissä 
ja liitossakin on saatu järjestettyä, kiitos etäosallistumismah-
dollisuuden. Kokouskäytännöt on saatu uudella mallilla hy-
vin toimiviksi, osallistujille tarjotaan monissa yhdistyksissä 
mahdollisuus osallistua kokouksiin myös etäyhteyden päästä. 
Toivoisi, että tämä mahdollisuus saisi osallistujamäärät kohoa-
maan yhdistys- ja piiritasolla. Näin ei kuitenkaan näytä kaikissa 
tilanteissa käyneen. Jos asia ei kiinnosta niin ei uusi tekniiikka 
tuo siihen muutosta. Toivotaan kuitenkin, että jatkossa ja tu-
levaisuudessa saadaan kokouksiin runsaat osallistujamäärät. 
Toki eihän kokouksia kokousten vuoksi pidetä, vaan yleensä 
niissä saa ainakin tietoa toiminnasta ja tulevasta. Pyritään siis 
osallistumaan niihin kokouksiin, joihin vastuutehtävän vuoksi 
ollaan oikeutettuja osallistumaan, saadaan pidettyä kokoukset 
päätösvaltaisina.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmissa on huomioitu koronan 
mahdollinen jatkuminen hyvinkin pitkälle ensi vuoteen. Opit-
tuja etäosallistumismahdollisuuksia käytetään laajasti. Etä-
marssit näyttävät myös kasvattavan tarjontaansa. Reserviläis-
liiton toimintaa seuraamaan rakennettu melkoinen mittaristo, 
mukana myös paljon yhdistysten jäsenten osallistumisaktiivi-
suuteen liittyviä mittareita. Uusien nettisivujen kautta pyritään 
toiminnan näkyvyyttä ja raportointia helpottamaan. Miten saa-
daan ihmiset taas liikkeelle ja osallistumaan kun joskus voim-
me taas turvallisesti osallistua. Kaikki toiminta yhteiskunnassa 
vapautunee yhdellä kerralla, joten on haastavaa saada reservi-
läistoiminta houkuttelemaan ihmisiä, kun kaikkialle muualle-
kin pääsee vapaasti. Koska tämä hetki on odotettavissa, ehkä 
jo ensi vuonna, siihen ei kukaan osaa antaa varmaa vastausta. 
Rokottamisohjelmia suunnitellaan, mutta koska voimme tode-
ta ohjelman kattavuuden olevan riittävää. Tätä kirjoitettaessa 
tilanne Uudellamaalla on vakava, uusien rajoitusten toivotaan 
tuovan helpotusta tilanteeseen.
Tämä Oltermanni on siis toiseksi viimeinen joulukuun pape-
rilehti. Ensi vuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan leh-
den siirtyminen kokonaan sähköiseen ympäristöön. Projekti 
käynnistyy heti alkuvuodesta ja toivottavasti malli saadaan 
jo loppuvuonna paperilehden rinnalle palvelemaan jäsenistöä. 
Muuten nykymallisen lehden kustannukset ovat siedettävällä 
tasolla, mutta postituskustannusten jatkuva nousu on ajanut 
piirit etsimään kustannustehokkaampia vaihtoehtoja piirien 
toiminnasta tiedottamiseen. Nyt kun koronarajoitusten vuoksi 
yhteiskunnassa on tehty merkittävä ja laaja digiloikka niin nyt 
on oivallinen hetki jatkaa myös piirien toiminnan tiedottamisen 
digitalisoimiseen. Sähköinen ympäristö tarjoaa mahdollisuu-
den reaaliaikaisempaan tiedottamiseen ja ehkä jopa houkutte-
lemaan nuoria henkilöitä mukaan toimintaan. Tarkoituksena 
on siis saada aikaan toimintamalli ja toteutus, joka on paljon 
laajempi ja palvelevampi kuin nykyinen näköislehden julkai-
seminen Internetissä.
Kaikki perinteiset itsenäisyyspäivän sisätiloissa järjestettävät 
tapahtumat peruttiin tänä vuonna. Puolustusvoimat tarjosi mo-
nilla paikkakunnilla ylilentoja ja etäseuraamismahdollisuuksia 
eri tilaisuuksiin. Pienimuotoisia palkitsemistapaamisia järjes-
tettiin.
Turvavälit, kasvomaskit ja käsien pesu, näillä tästä selvitään.
Onnittelut ylennyksen saaneille ja kaikille muille palkituille.

Turvallista vuotta 2021 kaikille.
Timo Åkman
päätoimittaja

Poikkeuksellinen pandemiavuosi on kääntynyt lop-
pusuoralle. Paikallisyhdistysten henkilövalinnat 
ovat tehty ja uudet hallitukset aloittavat toimintansa 
1.1.2021. Onnittelut kaikille luottamustehtäviin vali-
tuille. 

Toiminta on jatkunut ja päätöksiä tehty myös piirihallituksessa, 
piirin toimihenkilöt sekä puheenjohtajisto on valittu sekä pii-
rihallituksen yhdistysjäsenet ovat valittuna tehtäviinsä. Onnea 
myös heille vastuulliseen tehtävään.

Hybridikokoukset ovat tulleet jäädäkseen ja kehittyvät koko 
ajan sujuvammaksi. Piireille hankittujen laitteiden ansiosta ja 
toiminnanjohtajamme Riston ammattitaidon ansiosta piiriemme 
digiloikka on sujunut hienosti, kiitos hyvästä työstä.

Taistelukoulun perinteiset luennot jatkuvat tulevana vuonna 
hybridiluentoina yhteistyössä Mpk: n ja Tuusulan koulutuspääl-
likkö Aki Mäkirinnan kanssa, tiedotamme luentopäivät sekä  
aiheet niiden tarkennuttua. Uskon että uusi toimintamalli tulee 
saavuttamaan laajan osallistujakentän, onhan tämä uusi ja vai-
vaton tapa päästä osallistumaan laadukkaisiin maanpuolustus-
luentoihin omalta kotisohvalta.

Turpo- palkinnot alkukilpailusta jaettiin Uudenmaan pii-
rin osalta 3 parhaalle Triplassa järjestetyssä palkintogaalassa 
25.11.2020 yhdessä Helsingin piirin kanssa. Kolme parasta sai-
vat Turpo- kunniakirjat sekä pienet muistamiset piirin taholta. 
Mäntsälän lukiolle myönnettiin Turpo- pokaali maakunnan par-
haana lukiona. Lämpimät onnittelut Turpo- palkituille ja kiitos 
kaikille osallistuneille! 

Vuonna 2021 kilpailu saa jatkoa valtakunnallisena kilpailuna 

ja Uudenmaan piirien kilpailuor-
ganisaatio on tarkoitus saada pe-
rustettua heti vuoden 2021 alussa, 
tervetuloa mukaan organisaatioon.

Muistakaa palauttaa toimihenkilö-
luettelot piiriin sekä yhteystiedot 
liittoon sekä toimintakalenterien 
täyttö liittoon perinteisellä tavalla 
vielä tänä vuonna.

Lämpimät onnittelut 6.12. ylen-
netyille sekä huomionosoituksen 
saaneille toimijoille, hyvää jou-
lunodotusta sekä uuttavuotta 2021.

Mats Fagerström
puheenjohtaja

Uudenmaan Reserviläispiiri ry

Vuosi 2020 tullaan muistamaan varmasti pääsään-
töisesti Covid-19 viruksesta ja sen aiheuttamista 
muutoksista yhteiskunnassamme. Virus toi mu-
kanaan omat haasteensa myös maanpuolustuksen 
eri osa-alueille, varsinkin vapaaehtoiseen maan-

puolustukseen. Kertausharjoitukset, koulutusvuorokaudet ja 
erilaiset tilaisuudet loistivat poissaolollaan maanpuolustajien 
kalentereista. Vaikka uusien toimenpiteiden ja toimintamallien 
johdosta toimintaa on taas saatu hetken tauon jälkeen käynnis-
tettyä, emme voi valitettavasti vielä henkäistä helpotuksesta. 
Tämän palstan kirjoitushetkellä viruksen vauhti on jälleen Suo-
messakin kiihtymisvaiheessa eri puolilla maatamme. Rokotetta 
odotellessa!

Olen seurannut viruksesta tehtyä uutisointia niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Olemme suoriutuneet vähintäänkin hyvin 
viruksen torjunnassa. Siitä kiitos menee kaikille säännöksiä ja 
ohjeistuksia noudattaneille, myös meille vapaaehtoisille maan-
puolustajille! Pidetään edelleen huolta itsestämme ja toisistam-
me niin pääsemme varmasti palaamaan niinsanottuun normaa-
liin jossain kohtaa vuotta 2021. Tähän uskon vahvasti!
Jotta jokainen näistä puheenjohtajan palstoistani tänä vuonna 
ei menisi pelkästä viruksesta puhumiseen, haluan pureutua 
kahteen lyhyesti kahteen tärkeään aiheeseen. Aloitetaan tule-
vaisuudesta, lopetetaan kiitoksilla.

Jokainen tuntemani toimija (yritys, yhteisö ja niin edelleen) on 
tehnyt vuoden 2021 toimintasuunnitelmansa siltä pohjalta, että 
asioita päästään tekemään ja toiminta tulee olemaan aktiivista. 
Mielestäni tämä on erittäin hieno juttu ja oikea tavoite. Katse 
tulee olla tulevaisuudessa ja eri toimintojen toiminnot tulevat 
tulevana vuonna käynnistymään varmasti jossain vaiheessa 
täydellä teholla. Tähän minä sekä moni henkilö, jonka kanssa 
olen puhunut, luottaa täydellisesti. Suomen puolustus perustuu 
Puolustusvoimiin ja sen lukuisiin reserviläisiin. Joukossa on 
voimaa, motivoituneessa joukossa sitäkin enemmän! Ja jouk-
ko, jota säännöllisesti koulutetaan ja on näin valmis toimintaan 
on elintärkeä maamme puolustusta silmälläpitäen. Lähdetään 
tulevaan vuoteen aktiivisella ja turvallisella otteella. Tehdään 

vuodesta 2021 entistä parempi!
Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka Uudenmaan Reserviupseeripii-
ri ry:n yhdistyksissä sekä itse piirissä 
ovat lopettamassa vastuutehtäviään 
vuoden lopussa esimerkiksi säännöis-
sä mainittujen vuosien tullessa täy-
teen. Olette tehneet valtavan määrän 
vapaaehtoista työtä yhteisen hyvän 
eteen, siitä haluan Teitä kaikkia sydä-
meni pohjasta kiittää! Varsinkin näin 
poikkeuksellisina aikoina toimiminen 
voi tuoda omat haasteensa mukaan ku-
vioihin. Olette kuitenkin onnistuneet 
tehtäviänne suorittamisessa kiitettävästi.
Haluan erityisesti 
kiittää piirin entistä puheenjohtajaa ja vuoden lopussa piirin 
varautumisvastaavan hommat jättävää Timo Hautalaa anta-
mistaan vuosista yhteisten ponnistelujemme eteen. Timon rau-
tainen osaaminen varautumisasioissa on ollut arvossa mittaa-
mattomassa, kun erilaiset projektit ovat edenneet ja työryhmät 
ovat kokoontuneet aihealueen asioita käsittelemään. On ollut 
puheenjohtajana erittäin antoisaa seurata Timon työskentelyä 
varautumisasioiden kimpussa. Minä sekä Uudenmaan Reser-
viupseeripiiri ry kiitämme Timoa tehdystä työstä yhteisen hy-
vän eteen ja toivotamme hyvää jatkoa tuleviin reserviläisaktivi-
teetteihin! Toivotan samalla Timon seuraajalle Panu Latvalalle 
onnea ja menestystä uudessa tehtävässäsi! Tästä on hyvä pon-
nistaa eteenpäin.

Palstani lopuksi haluan kiittää piirin yhdistyksiä, toimijoita, 
yhteistyökumppaneita ja tukijoita poikkeuksellisesta mutta 
turvallisesta toimintavuodesta 2020! Tehdään vuodesta 2021 
entistä parempi kaikin puolin!

Tatu Häkkinen
Puheenjohtaja

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry



Uudenmaan Reser-
viläispiirin ja Reser-
viupseeripiirin hal-
lituksien kokoukset 
pidettiin viikolla 46. 
Kummassakin ko-
kouksessa oli osa 
läsnä ja suurin osa 
etäyhteydellä. 
Verkkokokouksien etuna on 
varsinkin näin pimeään vuo-
denaikaa pitkien ajomatkojen 
välttäminen kokouspaikalle. 
Varmaan koronan jälkeisenä 
aikanakin käytetään lisänä 
etäyhteyksiä kaikissa piirin 
kokouksissa.
Kokouksissa käsiteltiin vuo-
den 2021 suunnitelmia ja 
talousarviota. Ensi vuosi to-
teutetaan perinteiseen tapaan, 
mutta toki koronapandemia 
huomioiden. Toivotaan, että 
kesään mennessä saadaan ro-
kotukset Suomessa käyntiin ja 
rajoituksia poistettua. Uuden-
maan reservipiirien näkökul-
masta suuri ponnistus liittyy 
Karkkilassa 3.10.2021 järjes-
tettävään Maanpuolustuspäi-
vään. Sen yhteydessä pidetään 
muita tapahtumia mm. Viron 
Kaitseliiton Harju Malevin 

piirin kanssa järjestettävä ta-
paaminen ja maastokilpailu ja 
Reserviupseeriliiton 90-vuotis 
juhlavuoteen liittyvä toimin-
tapäivä reservin upseereille 
2.10.
Suurin kumpaakin piiriä kos-

keva päätös oli Olterman-
ni-lehden julkaisumuodon 
muuttaminen verkkolehdeksi 
vuodesta 2022. Muutos suun-
nitellaan ensi vuoden aikana. 
Uudesta lehdestä pyritään te-
kemään houkutteleva sisällöl-

tään ja helposti luettava niin 
tietokoneella kuin pienemmil-
lä päätelaitteilla. Keskeisenä 
tavoitteena on saada talou-
dellista säästöä aikaan ja toi-
saalta laajentaa kohderyhmää. 
Verkkolehteä on helppo jakaa 

linkkinä internetsivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa. Muu-
tosprojektissa tarkastellaan 
samalla lehden ja piirin käy-
tössä olevien internet- kanavi-
en sisällöntuotanto sekä roolit 
kummankin piirin ja yhdis-

tysten osalta. Painettavasta 
lehdestä on ikävä luopua, 
mutta pitää löytää hyötynä-
kökohdat verkkolehdestä.
Onnittelut itsenäisyyspäivä-
nä palkituille ja ylennetyil-
le! Kiitos kaikille tärkeää 
vapaaehtoista reserviläis-
työtä tehneille ja tukeneille!

Hyvää joulua!

Majuri (evp) Risto Lehto

toiminnanjohtaja(at)uud-
respiirit.fi

Piirien kokoukset joustavasti hybridinä!

Jarmo Hynnälä palkittiin Reserviläisliiton kunniakilvellä 24 vuoden työskentelystä Uudenmaan Reserviläispiirin piirihallituksessa. Vuodesta 2008 hän on 
ollut varapuheenjohtaja. Kuva Risto Lehto

P u o l u s t u s v o i m a t 
päätti tänä vuonna, 
etteivät varusmiehet 
osallistu Sotiemme 
Veteraanit I Sotiem-
me Naiset -keräyk-
seen koronapande-
mian vuoksi. 
Tällä hetkellä sotiemme vete-
raaneja on elossa noin 6 500 
ja lisäksi veteraanien leskiä ja 
puolisoja eli sotiemme naisia 
14 000–15 000. Veteraanien 
keski-ikä on 95 vuotta.
Vuosittainen keräystuotto on 
ollut hieman yli kaksi mil-
joonaa euroa, josta Puolus-
tusvoimien keräämä osuus on 
ollut 700 000–800 000 euroa. 
Tämän vuoden keräyspotin 
osalta puhutaan siis satojen 
tuhansien eurojen tuottojen 
menetyksestä.

Reservipiirit ja 
-yhdistykset mukaan 
lipaskeräykseen
Keräystuottojen pienentyessä 
kannustamme piirejä ja yh-
distyksiä järjestämään omalla 
paikkakunnallaan lipaskerä-
yksen. Tuotto lipaskeräyksestä 
jää täysimääräisesti keräys-
paikkakunnan alueelle, joten 
keräyksellä pystytään tuke-
maan oman alueen kunniakan-
salaisiamme.
Esimerkiksi Keski-Suomen 
reservipiiri on isolla joukolla 
lähdössä mukaan lipaskeräyk-
seen ja piirin puheenjohtaja 
Perttu Hietanen kannustaakin 
muita reservipiirejä lähtemään 
myös mukaan.
- Sodassa kaveria ei jätetty, äl-
käämme jättäkö nyt viimeisiä 

veteraanejamme. Osallistutaan 
siis isolla porulla keräykseen, 
veteraanit tarvitsevat edelleen 
apuamme.

Keräystuottojen 
kohdentaminen
Nykypäivän veteraanit hake-
vat avustusta esimerkiksi lää-
kekuluihin sekä silmälasien 
hankintaan. Veteraanijärjestö-
jen paikallisosastot käyttävät 
varoja kokoontumisten, kuten 
joululounaiden, järjestämi-
seen. Keräystuottojen pienen-
tyessä apua joudutaan kohden-

tamaan pienituloisimmille ja 
heikoimmin kotonaan pärjää-
ville veteraaneille, puolisoille, 
leskille sekä sotaleskille.
Reserviläisliiton entinen pu-
heenjohtaja ja kunniajäsen 
Matti Niemi, joka toimii tällä 
hetkellä Veteraanivastuu ry:n 
puheenjohtajana, kehottaa re-
servipiirejä nyt toimimaan ja 
osallistumaan aktiivisesti ke-
räykseen.
- Lipaskeräys on pieni työpa-
nos reserviläisille, mutta suuri 
apu viimeisille veteraaneil-
lemme. Kaikki apu tulee nyt 
todella tarpeeseen, kun varus-

miehet ja -naiset eivät pysty 
osallistumaan keräykseen. 
Esitänkin kaikille reservipii-
reille kutsun osallistua lipas-
keräykseen.

Kuinka voi osallistua 
keräykseen?
Lipaskeräykseen mukaan läh-
temiseksi tulee olla yhteydes-
sä oman Sotiemme Veteraanit 
keräyspiirin piiripäällikköön. 
Piiripäälliköiden yhteystie-
dot löytyvät osoitteesta www.
veteraanit.fi -> Keitä olemme 
-otsikon alta.

Lipaskeräyksen lisäksi Reser-
viläisliiton ja Suomen Reser-
viupseeriliiton jäsenet saavat 
loppuvuodesta postitse kir-
jeen, jossa pyydetään lahjoi-
tuksia Sotiemme Veteraanit I 
Sotiemme Naiset -keräykseen.
Lahjoittaa voi myös suoraan 
oman keräyspiirinsä tilil-
le: www.veteraanit.fi ”Keitä 
olemme” -otsikon alta löyty-
vät piirien keräystilinumerot. 
Soittamalla valtakunnalliseen 
lahjoitusnumeroon, laittamal-
la tekstiviestin tai tekemällä 
maksunsiirron Mobile Paylla. 

Reserviläiset auttamaan Sotiemme Veteraanit - Sotiemme Naiset –keräystä



4 Oltermanni

Reservi lä is jär jes-
töt Reserviläisliit-
to (RES) ja Suomen 
Reserviupseeriliitto 
(RUL) kysyivät luot-
tamushenkilöiltään 
näkemyksiä yhteisen 
koulutusorganisaa-
tiomme Maanpuo-
lustuskoulutuksen 
(MPK) järjestämistä 
kursseista ja koulu-
tuksesta kuluneen 
vuoden aikana. 
Ammunta sai eniten 
hyvää palautetta ja 
sitä toivottiin lisää. 
Monet kyselyyn vastanneista 
olivat sitä mieltä, että koro-
navirustilanne oli sotkenut 
pahasti tämän vuoden kou-
lutusmahdollisuudet. Lisäksi 
useat vastaajat katsoivat uu-
den koulutuksen työnjaon ja 
MPK:n kurssien hakevan vie-
lä muotoaan lakimuutoksesta 
johtuen. Laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta astui voi-
maan 1.1.2020.

Kyselyyn oli mahdollista an-
taa sanallisia vastauksia ja 
kommentteja. Useista sanal-
lisista vastauksista kävi ilmi, 
että sekä RUL:n että RES:n 
puolella koulutustarjontaan 
halutaan selvästi enemmän 
ammuntaan liittyvää koulu-
tusta. Lisäksi useat RES:n 
vastaajista toivoivat lisää lii-
kuntakoulutusta. Koronan vai-
kutuksesta useita kursseja oli 
jouduttu perumaan ja toimin-
nan uudelleen käynnistäminen 
oli osassa vastauksista koettu 
hankalaksi.

RUL:n kyselyn avoimissa 
vastauksissa korostuivat laki-
uudistuksen mukanaan tuoma 
byrokratian lisääntyminen, 
jonka koetaan hankaloittavan 
vuorovaikutusta niin vapaa-

ehtoistoimijoiden ja MPK:n, 
kuin MPK:n ja Puolustusvoi-
mien (PV) välillä. Vapaaeh-
toisten rooli koetaan uudis-
tuksen myötä muuttuneeksi ja 
osin myös epäselväksi.

1.1.2020 muuttunut laki va-
paaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta on määrittänyt sotilaal-
lisen koulutuksen yksinomaan 
Puolustusvoimien tehtäväksi. 
Samalla muutos on korostanut 
MPK:n roolia, rahoitusta ja re-
sursseja sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen 
(SOTVA), koulutussuunnit-
telun ja laajan vapaaehtoisen 
maanpuolustusta tukevan kou-
lutuksen järjestäjänä. Uuden 
lain ja asetusten tuomat sään-
nöt, rajoitukset sekä muuttu-
nut koulutuksen järjestämisen 
työnjako ovat uusia, eivätkä 
kyselyn perusteella ole vielä 
muokkautuneet uuteen asen-
toon ongelmitta.

”Turhan työn teettäminen 

SOTVA-koulutuksiin liittyen 
suunnittelutyössä syö ihmis-
ten jaksamista ja motivaa-
tiota,” eräässä vastauksessa 
todetaan. SOTVA-termillä vii-
tataan sotilaallisia valmiuksia 
antavaan koulutukseen.

”Ennen harjoitukset suunni-
teltiin ja aikataulutettiin hy-
vin ja harjoituksessa oli mo-
tivoituneita ja harjoitukseen 
valmistautuneita kouluttajia. 
Nyt kouluttajat eivät osallistu 
suunnitteluun ja valmistautu-
miseen ollenkaan vaan kou-
luttajat tulevat harjoitukseen 
samaan aikaan reserviläisten 
kanssa, jonka jälkeen ruve-
taan miettimään mitä teh-
dään,” toisessa vastauksessa 
sanotaan.

”Roolijako PV:n ja MPK:n 
toimijoiden välillä oli epäsel-
vä ennen koulutustapahtumaa. 
Osassa harjoitusta MPK:n 
kouluttajille ei annettu muuta 
kuin seuraajan rooli.”

Valmiuspäälliköiden 
tunnettuus heikkoa ja 
kritiikkiä kurssi-ilmoit-
tautumiselle
Vuoden 2020 alussa MPK:n 
organisaatiossa aloittaneita 
valmiuspäälliköitä ei tunnettu 
reserviläisjärjestöjen keskuu-
dessa kovinkaan hyvin. Val-
miuspäälliköiden ydintehtäviä 
ovat yhteistyö puolustusvoi-
mien aluetoimistojen kanssa, 
sijoittamisprosessin tukemi-
nen ja aktiivisten reserviläis-
ten kouluttautumismahdolli-
suuksien kehittäminen etenkin 
paikallisjoukoissa. Keskeisim-
piä tehtäviä ovat sekä vapaa-
ehtoisten rekrytointi, valmius- 
ja turvallisuussuunnittelu että 
koulutustehtävät. RUL:n ky-
selyyn vastanneista joka viides 
ja RES:n kohdalla joka neljäs 
ei tiennyt oman alueensa val-
miuspäällikköä, ja peräti 37 
% molempien jäsenjärjestöjen 
vastaajista kertoi, ettei ole ta-
vannut valmiuspäällikköä ker-
taakaan.
Lainsäädäntöä kritisoitiin 
myös kursseille ilmoittau-
tumisajan rajaamisesta niin, 
että osalle kursseista tulee 
ilmoittautua hyvinkin kauan 
ennen kurssin varsinaista al-
kamisajankohtaa. Tämä on 
avointen vastausten perusteel-
la karsinut osallistujien mää-
rää.
”Koska Puolustusvoimat 
hyväksyy SOTVA-kursseille 
osallistujat, joudutaan ilmoit-
tautuminen sulkemaan aikai-
semmin, vaikka mahdollisia 
ilmoittautuneita olisikin vielä 
tulossa. Tästä johtuen kurssit 
voivat jäädä osallistujamää-
riltään pieniksi.”

RES:ssä suosituinta  
ammunta ja RUL:ssa 
SOTVA
Suosituin osallistumismuoto 
Reserviläisliiton luottamus-
henkilöiden keskuudessa oli 

ammunta, johon osallistui 37 
% vastanneista. Toiseksi suo-
situin koulutusmuoto oli soti-
laallisia valmiuksia palveleva 
koulutus SOTVA (27 %) ja 
kolmantena verkkokoulutus 
(18 %). Reserviupseeriliitol-
la suosituin koulutusmuoto 
oli SOTVA (33 %) ja toiseksi 
suosituimmaksi nousi verkko-
koulutus (22 %). Ammunnat 
olivat kolmanneksi suosituin 
koulutusmuoto (18 %). Jär-
jestöjen luottamushenkilöistä 
noin 40 % ei ollut osallistunut 
lainkaan Maanpuolustuskou-
lutuksen toimintaan kuluvan 
vuoden aikana.
Koulutusten onnistumis-
ta arvioitiin molemmissa 
maanpuolustusjärjestöissä 
melko vastaavalla tavalla. 
SOTVA-koulutuksen katsot-
tiin toimineen tänä vuonna 
vaihtelevasti. Joka viides 
luottamushenkilö arvioi, että 
koulutus on toteutunut tänä 
vuonna vähintään hyvin. Vas-
taavasti joka viides oli sitä 
mieltä, että koulutus oli to-
teutunut joko tyydyttävästi tai 
heikosti. Kolme viidestä il-
moitti, ettei osaa kertoa näke-
mystään SOTVA-koulutukses-
ta tai ei ole osallistunut siihen.
VARTU-koulutukseen osal-
listuneista RES:n vastaajista 
vain 13 % katsoi kyseisen 
koulutuksen onnistuneen vä-
hintään hyvin, RUL:n vas-
taajissa luku oli 12 %. Selvä 
enemmistö eli noin kolme nel-
jästä ilmoitti, ettei osaa kertoa 
näkemystään tai ei ole osallis-
tunut VARTU-koulutukseen.
Ammuntoihin oltiin selvästi 
tyytyväisempiä kuin SOT-
VA tai VARTU -koulutuksiin. 
Kolmasosa Reserviläisliiton 
vastanneista antoi niistä hy-
vää palautetta eli koki, että 
ammunnat ovat onnistuneet 
hyvin tai erinomaisesti. Reser-
viupseeriliitossa tätä mieltä oli 
20 % vastanneista.
Kun kysyttiin ovatko reser-
viläisten koulutusmahdolli-

suudet selkiytyneet tai vai-
keutuneet kuluneen vuoden 
aikana, niin 30 % RES:n ja 25 
% RUL:n luottamushenkilöis-
tä oli sitä mieltä, että koulu-
tusmahdollisuudet ovat pysy-
neet ennallaan. 10 % RES:n 
vastaajien mielestä ne ovat 
selkiytyneet, RUL:n vastaajis-
ta tätä mieltä oli 12 %. Reilu 
kolmannes molempien järjes-
töjen vastaajista oli puolestaan 
sitä mieltä, että koulutusmah-
dollisuudet ovat vaikeutuneet. 
Noin joka neljäs ei osannut 
ilmaista kantaansa.
Reserviläisliitto ja Suomen 
Reserviupseeriliitto järjestivät 
sähköisen kyselyn Maanpuo-
lustuskoulutuksen (MPK) jär-
jestämästä koulutustoiminnas-
ta aikavälillä 6.–16.10.2020. 
Kysely toteutettiin liitto-, 
piiri- ja yhdistystason luotta-
mushenkilöille ja molemmat 
liitot lähettivät kysymykset 
erikseen omille luottamus-
henkilöilleen. Kyselyyn tuli 
vastauksia Reserviläisliitos-
ta yhteensä 252 ja Suomen 
Reserviupseeriliitosta 113. 
RES:n kyselyyn vastanneista 
28 % oli osallistunut MPK:n 
kursseille tai muuhun toimin-
taa kurssilaisena, 23 % oli 
osallistunut kurssinjohtajana 
tai kurssitiimin jäsenenä ja 19 
% oli puolestaan osallistunut 
kouluttajana. RUL:n kyselyyn 
vastanneista kurssilaisia oli 
vastaavasti 34 %, kurssinjoh-
tajana tai kurssitiimin jäsenenä 
22 % ja kouluttajana 23 %.

Lakimuutosten koettiin lisänneen byrokratiaa ja vaikeuttaneen toimintaa

Koronavirus ja uusi laki hankaloittaneet MPK:n koulutusta

Haluaisitko jatkaa so-
tilasuraasi esikunta-
tehtävissä?
Haluaisitko päivittää 
vanhan esikunta-
osaamisesi uudelle 
tasolle?
Kiinnostaako etene-
minen sotilasuralla? 
Nyt on harvinainen 
mahdollisuus hakeu-
tua kurssilaiseksi 
Paikallispataljoonan 
es ikuntakurss i l l e 
2021. 

Paikallispataljoonan esikun-
tatyöskentelyn kurssi 2021 
(ESIK21) on osa MPK:n val-
takunnallista esikuntatyösken-
telyn koulutusohjelmaa. 

Kurssin tarkoituksena on ke-
hittää valikoitujen reservin 
johtajien tietoja ja taitoja esi-
kuntatyöskentelyssä. Kurssilla 
toimintaan paikallispataljoo-
nan kehyksessä mutta opittua 
voi hyödyntää kaikissa esi-

kuntaorganisaatioissa eri puo-
lustushaaroissa ja aselajeissa.

Kurssi on laajin ja tehokkain 
esikuntakoulutus, mitä reser-
viläisille on tarjolla kertaus-
harjoitusten ulkopuolella, ja se 
antaa hyvät valmiudet toimia 
sodan ajan esikunnan tehtä-
vissä. 

Kenelle kurssi on  
tarkoitettu?
Kohderyhmänä ovat kaikki 
esikuntiin sijoitetut reservin 
upseerit ja n. 25-50 -vuotiaat 
esikuntatehtävistä kiinnostu-
neet jatkosijoituskelpoiset re-
servin upseerit.
Vuoden 2021 kurssi toteute-
taan kouluttajakoulutuksena, 
eli kurssi antaa tiedolliset val-
miudet toimia perustason esi-
kuntakouluttajana. 
  
Mitä hyötyä kurssista on?
Kurssi antaa hyvän yleiskuvan 
koko nykyaikaisen esikunnan 
toiminnasta ja erityisesti käy-
tännön valmiudet toimia ope-
raatiokeskuksen (OPKE) ja 
suunnittelukeskuksen (SUKE) 

eri tehtävissä vuoropäällikkö-
nä, operaatioupseerina, tilan-
neupseerina, tiedustelu-upsee-
rina tai suunnittelu-upseerina. 
Kurssi antaa myös hyvät val-
miudet johtamisjärjestelmien 
(JOHLA/MATI) käyttöön. 
Monet sijoittamattomat kurs-
sin suorittaneet ovat kurssin 
jälkeen saaneet sa-sijoituksen 
esikuntatehtävään. 
 
Mikä on kurssin  
asiasisältö? 
Kurssin pääkoulutusaiheita 
ovat esikunnan rakenne, tehtä-
vät, pääprosessit, suunnittelu- 
ja päätöksentekoprosessi, joh-
taminen, johtamisjärjestelmät 
sekä käytännön työskentely 
esikunnassa. Lisäksi kurssil-
la käsitellään paikallispatal-
joonan joukkojen rakenne ja 
toimintaperiaatteet, yhteistoi-
minta muiden PV:n joukkojen 
kanssa ja viranomaisyhteistyö. 

Nykyaikaiset uhkakuvat 
ja vihollisen toiminta ovat 
merkittävä osa soveltavia 
case- harjoituksia. Tarkempi 
kurssiohjelma löytyy kurssin 

PVMoodle-työtilasta. 
Koulutus on monimuotokou-
lutusta, joka koostuu lähiope-
tuksesta ja itsenäisestä etäopis-
kelusta. Kurssin etäopinnot 
toteutetaan Puolustusvoimien 
PVMoodle-järjestelmässä jou-
lukuusta 2020 alkaen. 

Lähiopetus tapahtuu Puolus-
tusvoimien tiloissa pääkau-
punkiseudulla keväällä 2021, 
ja lähijaksoilla syvennetään 
etäopiskelun sisältöä oppi-
tunneilla ja pienryhmissä 
case-harjoituksia tehden. Lä-
hiopetusta on 9 vrk neljänä 
viikonloppuna. 

Kurssi huipentuu viikonlo-
pun mittaiseen sovellettuun 
harjoitukseen, jossa toimitaan 
esikuntakokoonpanossa teh-
tävänmukaisissa olosuhteissa. 
Oppimisen tukena koulutuk-
sen kestäessä on jokaiselle 
pienryhmälle oma vastuukou-
luttaja, joka auttaa ja tukee 
kurssilaisia oppimaan vaadit-
tavat tiedot ja tavoitellut tai-
dot.

Mitä kurssilaiselta  
edellytetään? 
Kurssi on vaativa kokonai-
suus, joka kestää n. 22 viik-
koa loppuvuodesta kevääseen. 
Neljän lähijaksoviikonlopun 
lisäksi etäopiskelua on yli 40 
tuntia. Kurssilaisen kannattaa 
varata riittävästi aikaa ohjat-
tuun itsenäiseen opiskeluun 
hyvissä ajoin ennen lähiope-
tusviikonloppuja, koska ma-
teriaalia ja tehtäviä on paljon.
 
Kuka kurssin järjestää?
Kurssin käytännön järjeste-
lyistä vastaa kerhoyhtymä 
Stadin Sissit yhdessä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) kanssa. Kurssin joh-
dosta, järjestelyistä ja koulu-
tuksesta vastaavat kokeneet 
reserviläiset, jotka ovat olleet 
pitkään sijoitettuina esikunta-
tehtäviin. Kurssin suunnitte-
lijoita ja toteuttajia on yli 50. 
Koulutuksen toteuttava Stadin 
Sissit – kerhoyhtymä on kou-
luttanut esikuntien henkilöstöä 
vuodesta 1995 alkaen, ja n. 
1000 reserviläistä pääkaupun-
kiseudulla on saanut koulu-
tuksen. Kurssin pääasiallinen 

tilaaja on ollut Kaartin Jääkä-
rirykmentti.

Kurssin aikataulu: 
- Etäopiskelujakso 1 (EJ1) 
1.1.2021 alkaen
- Orientointi-ilta 1 oman va-
linnan mukaan kahtena vaih-
toehtoisena iltana videoneu-
vottelujärjestelmän kautta 
myöhemmin ilmoitettavana 
aikana.
- Lähiopintojakso 1 (LJ1) 23.1 
– 24.1.2021
- Lähiopintojakso 2 (LJ2) 13.2 
– 14.2.2021
- Lähiopintojakso 3 (LJ3) 
20.3. – 21.3.2021 
- Lähiopintojakso 4  (LJ4) 
23.4. – 25.4.2021 

Kurssin hyväksyttyyn suo-
ritukseen vaaditaan läsnäolo 
kaikilla lähiopintojaksoilla.
Mistä saan lisätietoja ennen 
ilmoittautumista?
Lisätietoja antavat kurssinjoh-
taja, kapt res Sami Hotakainen 
(shotakainen@gmail.com p. 
040 521 8383) tai kurssin va-
rajohtaja, maj res Matti Riiko-
nen (matti.riikonen@elisanet.
fi, p. 040 5805 337).

Kiinnostaako esikuntatyöskentely? – hakeudu koulutukseen!
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Maanpuolustuskou-
lutus – MPK:n Ete-
lä-Suomen maan-
puolustuspiiri järjesti 
”Mikä meitä uhkaa?” 
– seminaarin perjan-
taina 2.10.2020.
Seminaarin tavoitteena oli 
parantaa osallistujien koko-
naisturvallisuuden riski- ja 
uhkaymmärrystä. Seminaari 
oli ensisijaisesti kohdennettu 
Uudenmaan alueen turvalli-
suus- ja varautumistehtävissä 
toimiville virkamiehille ja 
huoltovarmuuskriittisten yri-
tysten turvallisuusvastaaville. 
Seminaari toteutettiin alku-

peräisestä suunnitelmasta 
poiketen hybridimallina; 136 
osallistujasta 36 oli paikan 
päällä Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston auditoriossa tie-
tyin turvajärjestelyin loppujen 
seuratessa seminaaria etänä.
Suomen kokonaisturvallisuu-
den konsepti yhdistää viran-
omaisia, elinkeinoelämän sekä 
kolmannen sektorin edustaja. 
Kolmannen sektorin järjes-
tötoiminta antaa kansalaisille 
toisaalta operatiivisia val-
miuksia toimia, mutta myös 
vahvistaa henkistä puolta, 
resilienssiä. Kaikkien näi-
den turvallisuustoimijoiden 
panosta tarvitaan yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen 

suojaamisessa sekä normaali-
olojen häiriötilanteissa kuten 
poikkeusoloissakin.
Seminaarissa kuultiin myös 
kuinka Covid 19-pandemia 
on vaikuttanut eri toimijoihin 
ja millaisiin poikkeuksellisiin 
toimenpiteisiin on jouduttu 
ryhtymään.  Näitä kokemuksia 
kuultiin niin valtioneuvostota-
solta, HUSista kuin Etelä-Suo-
men aluehallintovirastosta.
Viranomaiset ovat olleet 
tänä vuonna poikkeukselli-
sen tilanteen edessä. He ovat 
joutuneet siirtymään varau-
tumisesta valmiuteen ja jopa 
valmiuslainsäädännön käyt-
töönottamiseen hyvinkin no-
pealla aikataululla. Tämä on 

edellyttänyt tiettyjä muutoksia 
ja rytmin vaihtoa mitä tulee 
aikatauluihin ja päätöksente-
koon huomioiden kuitenkin 
mm. hallituksen toimintakyky 
sekä kansalaisten turvallisuus 
ja oikeudet. Tehtäviä on jou-
duttu priorisoimaan ja henki-
lökunnalta on vaadittu aivan 
uudenlaista joustokykyä.
Kuitenkin jo kriisin aikana 
on hyvä aloittaa mietintä sii-
tä, mitä tämän jälkeen. Nyt 
on katsottava millaisia oppeja 
ja kokemuksia saatiin esim. 
ensimmäistä kertaa käyttöön-
otetusta valmiuslaista ja sen 
toimeenpanosta.  Tilanne-
kuvan luomisen ja ylläpidon 
merkitys tuli lähes kaikissa 

esityksissä esille; sen koordi-
nointi ja oikea-aikaisuus ovat 
kultaakin arvokkaampaa tie-
toa häiriö- tai kriisitilanteis-
sa. Monessa esityksessä tuli 
esille myös sellainen huomio, 
että valmiussuunnittelussa ei 
välttämättä ole varauduttu tä-
mänkaltaiseen pitkittyneisiin 
tilanteisiin.
Koronapandemia ja sen hoito 
ovat vieneet merkittävästi voi-
mavaroja yhteiskunnassamme 
ja tilanne voi jatkua vielä pit-
kään. Samalla kuitenkin hyvä 
muistaa, että muut yhteiskun-
tamme elintärkeitä toimintoja 
uhkaavat tai niitä heikentäväs-
ti vaikuttavat tekijät eivät ole 
poistuneet minnekään. Näistä 

kuultiin esityksiä mm. Huol-
tovarmuuskeskukselta, Suoje-
lupoliisilta ja KRP:ltä.
Tilaisuus sai kiittävän pa-
lautteen niin paikalle tulleilta 
kuin striimin päässä olevilta. 
Kaikki järjestelyt ja striima-
us toimivat moitteettomasti 
ja turvallisuuteen oli satsattu 
kaikilla mahdollisilla keinoil-
la. Uutta oli myös yhteistyön 
aloittaminen Stadin ammat-
tiopiston kanssa ja oppilai-
toksen turvallisuusvalvoja-
opiskelijat olivat seminaarissa 
harjoittelijatehtävissä.

Mikä meitä uhkaa -seminaari oli menestys

Naisten Valmiusliitto ry:n 
Helsingissä pidetty syys-
kokous valitsi kansan-
edustaja Paula Risikon 
liiton uudeksi puheenjoh-
tajaksi. Risikko aloittaa 
kaksivuotisen puheenjoh-
tajakautensa tammikuus-
sa 2021.
Tuore puheenjohtaja otti teh-
tävän ilolla vastaan ja sanoi 
olevansa nöyrän kiitollinen 
tullessaan valituksi arvostetun 
ja aktiivisen järjestön puheen-
johtajaksi.  Risikon mielestä 
Naisten Valmiusliiton toimin-
ta on ammattitaitoista ja ajan 

hermolla olevaa, naisten osaa-
mista upeasti esiin tuovaa ja 
kehittävää.

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin 
oleva terveystieteiden toh-
tori Paula Risikko on luonut 
pitkän ja vaikuttavan uran 
valtionhallinnossa sekä eri-
laisissa luottamustoimissa. 
Risikko on ollut kansanedus-
tajana vuodesta 2003 alkaen. 
Hän on toiminut eduskunnan 
puhemiehenä ja useissa eri 
ministerin tehtävissä, mm.  
peruspalveluministerinä, so-
siaali- ja terveysministerinä, 
liikenne- ja kuntaministerinä 

sekä sisäministerinä. Lisäksi 
hänellä on ollut lukuisia val-
tiollisia, kunnallisia ja muita 
toimielinjäsenyyksiä sekä 
luottamustehtäviä.
Naisten Valmiusliiton uute-
na puheenjohtajana Risikko 
haluaa jatkaa edeltäjiensä an-
siokasta työtä kaiken ikäisten 
naisten turvallisuus- ja johta-
mistaitojen edistämisessä sekä 
liiton toiminnan tunnettuuden 
ja vaikuttavuuden lisäämises-
sä.
Risikko vastaanottaa Naisten 
Valmiusliiton vetovastuun vii-
meiset kahdeksan vuotta liittoa 
johtaneelta Anne Holmlundil-

ta. Holmlund luopuu tehtäväs-
tä liiton sääntöjen mukaisten 
maksimipuheenjohtajakausien 
tullessa täyteen. Holmlundin 
kaudella liiton koulutustoi-
mintaa on kehitetty määrätie-
toisesti ja koulutukseen osal-
listuneiden naisten määrä on 
kasvanut merkittävästi. Väis-
tyvän puheenjohtajan mielestä 
Naisten Valmiusliiton koulu-
tustoiminnalla on merkittävä 
vaikutus yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuteen.

– Naisille suunnattu varautu-
mis- ja turvallisuuskoulutus 
antaa monipuoliset valmiudet 

selviytyä niin arjen kriiseis-
sä kuin poikkeusoloissa sekä 
toimia viranomaisten tukena. 
On ollut ilo olla aitiopaikalla 
kehittämässä vapaaehtoista 
maanpuolustusta sekä naisten 
toimintaa yhdessä jäsenjär-
jestöjemme ja sidosryhmien 
kanssa, toteaa Holmlund.

Paula Risikko on Naisten Valmius-
liiton kuudes puheenjohtaja. En-
simmäinen oli Eva Lindblad. Häntä 
ovat seuranneet Elisabeth Rehn, 
Riitta Uosukainen, Anneli Taina ja 
Anne Holmlund.

Paula Risikosta Naisten Valmiusliiton uusi puheenjohtaja

Tilaisuus sai kiittävän palautteen 
niin paikalle tulleilta kuin striimin 
päässä olevilta. 
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Karkkilan Reserviup-
seerikerhon hallituk-
sen jäsen Rovasti 
Hannu Bogdanoff 
täytti 29.11.2020 
60 vuotta. Saim-
me vauhdikkaan ja 
moniulottuvaisen ro-
vastimme istumaan 
hetkiseksi haastat-
telupenkkiin. Tässä 
hänen ajatuksiaan jä-
senistömme tekemiin 
kysymyksiin.

- Nimeni on Hannu Kalevi 
Bogdanoff. Asun tällä hetkellä 
Karkkilassa, jossa työskente-
len paikallisen seurakunnan 
kirkkoherrana. Perheeseeni 
kuulu vaimo Maareta ja kaik-
kiaan viisi lasta. Olemme uu-
sioperhe, jossa kumpikin on 
tuonut perheeseen omat lap-
sensa. Minun kolme tytärtäni 
Manta, Tilta ja Lyyti ovat jo 
aikuisia ja asuvat kaikki Hel-
singissä. Maaretan tytär ja 
poika lasketaan ainakin vielä 
vähän aikaa mukaan kodin 
muonavahvuuteen.

Sukujuuret osin  
Karjalassa
- Sukujuureni ovat isän puo-
lelta Karjalassa ja äidin puo-
lelta läntisellä Uusimaalla. 
isäni suku lähti evakkoon 
Havuvaaran kylästä Soanlah-
delta. Talvisodan jälkeinen 
evakkoreissu suuntautui Vöy-
rille. Porukka palasi takaisin 
Havuvaaraan kesken jatkoso-
dan, mutta uusi lähtö tuli ke-
sällä 1944. Jatkosodan jälkeen 
suku asutettiin Kärsämäelle. 
Siellä asuu edelleen kaukaisia 
sukulaisia. Lapsena Kärsä-
mäellä käytiin joka kesä. Nyt 
viimeisestä reissusta on aikaa 
jo vuosikymmeniä.
Äitini on kotoisin Skogbystä 
silloisesta Tenholasta muu-
taman sadan metrin päästä 
Harpparskog-linjasta. Hauska 
pieni yksityiskohta evakkou-
teen on se, että äitini perhekin 
joutui lähtemään talvisodan 
jälkeen evakkoon. Kun Hanko 
talvisodan jälkeen “vuokrat-
tiin” N-liitolle, sijaitsi äitini 
koti tyhjennettävällä rajalin-
jalla, tosin Suomen puolella. 
Itse olen syntynyt Riihimäellä, 
jossa olen myös asunut suu-
remman osan elämästäni.

Työ toi Karkkilaan
- Tulin töihin Karkkilaan, kun 
kysyttiin. Silloinen kirkkoher-
ra Korte soitti ja kysyi, kiin-
nostaisiko seurakuntapastorin 
homma Karkkilassa. Sanoin, 
että kiinnostaa, mutta ensin pi-
tää hoitaa luvatut hommat pois 
alta. Tein silloin erityisopet-
tajan sijaisuutta Lammilla. 
Odottivat puolivuotta. Aloitin 
työt 1.6.2003 Karkkilassa. 
Edellisenä päivänä oli koulu-
jen kevätjuhlat.

- Lapsuus ja nuoruus meni Rii-
himäellä. Tuli nuorena ja lap-
sena kokeiltua aika montaa ur-

heilulajia. Kaikki liikunta oli 
kivaa. Kouluhommat hoidin 
vähän vasemmalla kädellä, 
vaikka olenkin oikeakätinen. 
Ylioppilaaksi kirjoitin Pohjo-
lanrinteen lukiosta 1979.

Hannusta tuli silakka
- Inttiin menin heti kirjoitus-
ten jälkeen vapaaehtoisena 
kesällä 1979. Palveluksee-
nastumismääräys tuli jo ke-
väällä Hellakseen. Piti silloin 
katsoa tietosanakirjasta, mikä 
se sellainen paikka oli. Toi-
veena oli hakemuksessa ollut 
Kaartin jääkäripataljoona. Ei 
tullut Hannusta jääkäriä. Tuli 
silakka. Upinniemessä pal-
velin alokasajan ja RAUK:n, 
Suomenlinnassa meni RUK 
ja viimeiset kuukaudet Ran-
nikkolaivastossa Pansiossa. 
Laivana oli Kuha 24 ja laivu-
eena Raivaajaviirikkö. Armei-
jasta on oikeastaan vain hyviä 
muistoja. Viihdyin niin hyvin, 
että jäi osa kuntoisuuslomista-
kin käyttämättä.

Maanpuolustustyö
lähellä sydäntä
- Olen aina ollut maanpuo-
lustushenkinen. Yksi ura-
vaihtoehto oli jo nuorena 
vakinaiseen palvelukseen ha-

keutuminen. Metsässä olisin 
ollut varmaan enemmän koto-
nani kuin laivalla. Mutta tyk-
käsin merivoimistakin. Olen 
ylpeä siitä, että hoidin intin 
kunnialla. Olin vielä muuta-
ma vuosi sitten merivoimien 
reserviläinen. Nykyinen ar-
voni on reservin luutnantti ja 
ensimmäinen pätevyys raivau-
supseeri. Arvostan reserviläis-
järjestöjä ja niiden tekemää 
maanpuolustustyötä. Etenkin 
maanpuolustustietoisuuden 
ylläpitäminen ja levittäminen 
on tärkeää.

Olet osallistunut voimamies-
kisoihin. Miten innostuit ”rau-
danväännöstä” salilla? Oliko 
voimalajeissa tai kehonraken-
nuksessa erityisiä tavoitteita?
- Punttiharrastuksen ensiki-
pinä tuli Riihimäen Kehäket-
tujen punttisalilla paloaseman 
yläkerrassa Riihimäellä ja läh-
ti sitten varsinaiseen roihuun 
Suomenlinnassa Merisota-
koulun yläkerran punttisalilla. 
Sen jälkeen olenkin nostellut 
puntteja enemmän tai vähem-
män säännöllisesti aina. Voi-
mailussa oli tavoitteena tulla 
isommaksi ja vahvemmaksi. 
Voimanostossa ennätyssetti oli 
alle ysikymppiin tehty 797,5 
(290-212,5-295). Kehonra-
kennuksessa tuli SM-hopeaa 
ja SM-pronssia. Punttihommia 

tein rakkaudesta lajiin, koska 
tykkäsin punttisalilla nuhraa-
misesta. Mitään suuria tavoit-
teita minulla ei niissä koskaan 
ollut.

Pappisuralle puoli- 
vahingossa
- Papin uralle ajauduin vähän 
kuin vahingossa. Kirkollisissa 
piireissä puhutaan johdatuk-
sesta. Olen ammatinvaihtaja, 
joka on kokeillut ennen seu-
rakuntatöitä aika montaa hom-
maa. Alkuperäiseltä koulutuk-
seltani olen metsätyönjohtaja. 
Intin jälkeen lähdin merille, 
jossa olin pari vuotta. Sen jäl-
keen puoli vuotta Nurmijär-
vellä tp. palomiehenä, jonka 
jälkeen kävin metsätyönjoh-
tajakoulun. Tehdaspuun Rii-
himäen piirillä olin useamman 
vuoden töissä. Postissakin 
tuli oltua vuosi ja siitä Riihi-
mäen seurakunnalle haudan-
kaivajaksi. Sieltä hakeuduin 
teologiseen. Virkaura on joh-
tanut Riihimäen seurakunnan 
erityisammattimiehen virasta 
haudan pohjalta Karkkilan 
kirkkoherraksi.
Mikä on viestisi tämän päivän 
reserviläisille ja inttiin lähte-
ville nuorille?
- Puolustusvoimat on hyvä - 
paikka ja asepalvelus on yksi 
tärkeä vaihe elämässä. Itse 

tulin aikuisempana siviiliin. 
Moni asia on kiinni omasta 
asenteesta. Intissä koin itse 
suurta yhteisöllisyyttä ja nau-
tin, kun sain olla osa isompaa 
porukkaa. Osa ujoudestakin 
karisi armeijaan. Muistan vie-
läkin, kuinka vaikuttavaa oli 
armeijatuvassa vallinnut tove-
rillinen henki. Porukalla koet-
tiin samoja asioita, naurettiin, 
iloittiin, mutta myös kiris-
teltiin hampaita ja jyrsittiin 
leipälaukun hihnaa. Hienoja 
aikoja ja hienoja muistoja.
Mikä on lempiolotilasi? Mitä 
sanat aitajuoksu, pituushyppy, 
pesäpallo, jalkapallo, tikan-
heitto, Veteraanit ja ruuanlait-
to tuovat mieleesi?
- Tykkään liikkua, lukea kir-
joja ja pelata marjapussia 
sukulaisten kanssa. Kaikkea 
niistä tulee nykyään tehtyä 
liian vähän. Perhe on tärkeä, 
vaimo ja lapset. Parhaat hetket 
olen viettänyt urheilukentällä 
omien tyttärien kanssa. Olen 
ollut siitä onnellinen, että nii-
tä hetkiä on paljon. Kun tytöt 
tulivat liian hyviksi minun 
valmentajan taidoilleni, katosi 
ilo siitäkin hommasta. (kaino 
hymy tässä kohtaa)
- Aitajuoksusta ja pituushy-
pystä tulee mieleen tietysti 
omat tyttäret. Pesäpalloa pe-
lasin itsekin Ällässä. Piikin-
mäessä harjoiteltiin. Fudista 

tykkäsin pelata kavereiden 
kanssa. Sitä pelasivat likatkin 
RiNS:ssä. Tikkaa heittelin en-
nen Täktomissa. Veteraaneja 
kunnioitan yli kaiken, samoin 
veteraanijärjestöjen tekemää 
työtä. Ruokaa tykkään laittaa 
itse, mutta mikään ei voita 
valmiiseen pöytään istumista.
Jos et olisi nykyisessä tehtä-
vässäsi, mikä olisit nyt?
- Tällä hetkellä en osaa aja-
tella olevani muualla kuin ny-
kyisessä paikassani. Haluaisin 
vielä vanhoilla päivilläni opis-
kella jotain, poliittista histo-
riaa, historiaa tai sosiaalipsy-
kologiaa. Toivottavasti tämä 
unelma vielä toteutuisi. 
Paikka tai tehtävä, jonka halu-
aisit nähdä/toteuttaa?
- Kun täytin viisikymmentä 
vuotta, oli unelmani lähteä 
käymään New Yorkissa täyt-
täessäni 60 vuotta. Se ei toteu-
tunut. Nyt ajattelen, että yhtä 
kivaa olisi päästä käymään 
vaikkapa Vorkutassa tai Maga-
danissa. Tosin eri syistä kuin 
New Yorkissa. Ei taida tämä-
kään toive toteutua. Ihmisellä 
pitää olla sellaisia unelmia, 
joiden toteutuminen on omas-
ta halusta ja sitoutumisesta 
kiinni sekä myös niitä, joiden 
toteutuminen ei ole omissa 
käsissä.

TUOMO KORPELA

Rovasti Hannu Bogdanoff tutkailee ajan ilmiöitä
Vahva mies Karkkilan seurakunnan ja 
Karkkilan Reservinupseerien johdossa

Kuvassa rovasti Hannu Bogdanoff vaihtamassa mietteitä karkkilalaisen Rintamaveteraanin Kauko Laineen kanssa. Kuva:Hannu Taskinen
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Reserviläisliitto oli 
jälleen asiantuntija-
kuultavana Euroopan 
unionissa valmis-
teltavasta lyijyhau-
lien käyttökiellosta. 
Kuuleminen tapahtui 
puolustusministe-
riössä ja aikaisem-
min syksyllä liitto oli 
kuultavana Eduskun-
nan puolustusvalio-
kunnassa. 
Reserviläisliitto täystyrmää 
EU:n nykymuotoisen lyijy-
hauliesityksen. Puheenjohtaja 
Ilpo Pohjolan mukaan esityk-
sessä on lukuisia haittapuolia.
– Toteutuessaan esitys tulisi 
merkittävästi vaikeuttamaan 
haulikoilla toteutettavaa met-
sästystä ja ampumaurheilua 
sekä reserviläistoimintaa Suo-
messa. Lisäksi ammunnan ja 
metsästyksen harrastaminen 
kallistuisi, koska vaihtoehtoi-
set ampumatarvikkeet ovat 
lyijyhauleja kalliimpia. Osaa 
nykyistä haulikoista ei voida 
muuttaa niin, että niissä voi-
taisiin käyttää muita kuin lyi-
jyhauleja.
Mikäli nykyinen esitys as-
tuu voimaan, niin lyijyhaulit 
kielletään kokonaan kosteik-
koalueilla. Kosteikko on EU:n 
esityksessä määritelty hyvin 
laajasti niin, että se kattaisi 
merkittävän osan Suomen 
maa-alueesta. Esitys koskisi 
mm. turvealueita sekä lätäköi-
tä ja peltojen reunoissa olevia 
ojia. Lisäksi esitetään 100 
metrin turva-alueita näiden 
alueiden ympärille. Edes am-
pumaratoja ei ole rajattu pois 
esityksen piiristä.
– Reserviläisliitto esittää, että 
tavoitteeksi asetetaan ampu-
maratojen rajaaminen rajoi-
tuksen ulkopuolelle. Ratojen 
ympäristöluvat takaavat sen, 
että ampumaratojen mahdol-
lisia ympäristöriskejä kontrol-
loidaan ja seurataan. Mikäli 
toiminnan aiheuttamat riskit 
ylittävät hyväksyttävän tason, 
voidaan ympäristöluvassa jo 
nykyisellään rajoittaa lyijy-
haulien käyttöä yksittäisellä 
ampumaradalla.
Terveysriskien johdosta lyijy-

hauleja ei Suomessa ole saa-
nut käyttää metsästyksessä ve-
sistöalueilla enää vuoden 1996 
jälkeen, mutta niitä käytetään 
edelleen laajasti ammunnan 
harjoittelussa. Reserviläisjär-
jestöjen ampumatoiminnalla 
on suuri merkitys reserviläi-
siin pohjautuvan puolustus-
järjestelmämme kannalta. 
Yksinomaan Reserviläisliiton 
paikallisissa yhdistyksissä 
ammuttiin vuonna 2019 yli 
neljä miljoonaa laukausta.
– Puolustusvoiminen 280.000 
hengen suuruisista sodan ajan 
joukoista reserviläiset muo-
dostavat yli 96 prosenttia. Ny-
kyisellä esityksellä on pahim-
millaan laajempia vaikutuksia 
reserviläisten ampumataidon 
ylläpitoon, sitä kautta heidän 
kenttäkelpoisuuteensa ja koko 
reservimme toimintakykyyn. 
EU:n viheresitys on täysi hu-
tilaukaus, jota ei tule tässä 
muodossa panna täytäntöön.

Myös reservin upseerit 
vastustavat lyijy- 
rajoitusta
EU:n totaalinen lyijyammus-
kielto rampauttaisi reserviläis-
ten ampumatoiminnan.
EU:n lyijyhaulikielto uhkaa 
reserviläisten laajaa ampuma-
toimintaa.
Reserviläisten johdetulla am-
pumaharjoittelulla (n. 5–8 
miljoonaa laukausta vuodes-
sa) on keskeinen rooli reservin 
ampumataidon ylläpitämises-
sä, kehittämisessä ja maan-
puolustusvalmiudessa, katsoo 
Suomen Reserviupseeriliitto 
lausunnossaan Puolustusmi-
nisterille 3.11.2020.
EU-komission lyijyhaulien ra-
joitusesitys kieltäisi lyijyhau-
lien käytön kaikessa ampu-
matoiminnassa suurimmassa 
osassa Suomea. Ehdotus on 
siirtynyt EU-jäsenmaiden Eu-
roopan parlamentille ja neu-

vostolle tarkastelumenettelyä 
varten. Tulevassa toisessa 
käsittelyvaiheessa komissio 
esittää kaikkien yli 1 % lyi-
jyä sisältävien patruunoiden 
täyskieltoa.  Lyijyä sisältävi-
en patruunoiden käyttökiel-
to vaikuttaisi dramaattisesti 
ampumatoimintaan ja siten 
reserviläisten maanpuolustus-
valmiuteen.
Reserviläisten monipuolinen 
ampumatoiminta tapahtuu 
ympäristöluvan mukaisilla 
ampumaradoilla, joita rajoi-
tuksen myös koskisivat, mutta 
joissa lyijyn keräys on jo nyt 
järjestetty. Lyijyhauleja käyte-
tään erityisesti sovelletussa re-
serviläisammunnassa (SRA). 
Mahdollinen toisen vaiheen 
lyijyn totaalikielto ammuksis-
sa olisi kohtalokasta kaikelle 
reserviläisten ampumatoimin-
nalle.
Lyijylle ei ole nykyisin to-
dellisia vaihtoehtoja eritoten 

kivääri- ja pistoolipatruunoi-
den osalta. Kielto lyhentäisi 
merkittävästi aseiden käyt-
töikää, koska vaihtoehtoiset 
ammusmateriaalit ovat ko-
vempia ja niiden lähtönopeus 
on suurempi kuin lyijyam-
muksilla. Lyijyä korvaavien 
materiaalien haittoihin kuuluu 
myös heikompi tarkkuus ja 
vaarallisemmat kimmokkeet. 
Korvaavat materiaalit ovat 
myös selvästi lyijyammuksia 
kalliimpia.
Suomen Reserviupseeriliitto 
toimii yhdessä muiden maan-
puolustus-, metsästys- ja am-
pumatoiminnan järjestöjen 
kanssa lyijyhauli- ja lyijyä si-
sältävien ammusten kieltoesi-
tysten järkeistämiseksi.

Suomen Reserviupseeriliitto 
esittää lyijykiellon vähim-
mäismuutostarpeina:
Ampumatoiminta ympäristö-
luvan omaavilla ampumara-

doilla rajataan mahdollisten 
lyijyhaulirajoitusten ulko-
puolelle. Lyijyn käytöstä ei 
ole havaittu haittavaikutuksia 
ympäristöluvan alaisilla am-
pumaradoilla.
Lyijyhaulirajoitusten ulko-
puolelle rajataan kansalli-
sen puolustuksen perusteella 
Puolustusvoimien, Rajavar-
tiolaitoksen, Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen sekä 
reserviläis- ja maanpuolustus-
järjestöjen ampumatoiminta.
Varmistetaan, että kiristyvä 
EU-regulaatio ei estä tulevai-
suudessakaan lyijyä sisältävi-
en ammusten käyttöä edellä 
mainittujen, kansallisen puo-
lustuksen kannalta keskeisten 
toimijoiden ampumatoimin-
nassa.

MPK-kivääriksi valikoitu ete-
läkorealaisen Dasan Machi-
neriesin valmistama kivääri, 
joka muistuttaa hyvin paljon 
Puolustusvoimien käytössä 
olevia rynnäkkökivääreitä. 
Ulkopuolisella säätiörahoi-
tuksella ostetut MPK-kiväärit 
ovat hieman Puolustusvoi-
mien verrokkeja kevyempiä, 
mutta jos osaa käyttää intistä 
tuttua RK:ta, osaa myös am-
pua MPK:n kivääreillä.
Esimerkiksi takatähtäimet 
ovat varta vasten tilattu sa-
manlaisiksi MPK-kivääreihin 
kuin Puolustusvoimien käy-
tössä olevissa rynnäkkökivää-
reissä. Kaliiperikin on sama 
kuin tutussa rynkyssä.
– Tämä on hyvin samankal-
tainen ase kuin Puolustusvoi-
mien rynnäkkökivääri. Tämä 
on reserviläisen helppo ottaa 
käyttöön juuri tämän takia. 
Yksi valintakriteeri oli nimen-
omaan, että ase on AK- eikä 

AR-pohjainen. Se oli lähtö-
kohta hankinnalle, kertoo MP-
K:n toiminnanjohtaja Pertti 
Laatikainen taustoittaa.
Miksi valinta sitten kohdistui 
Etelä-Koreassa valmistettui-
hin aseisiin, eikä esimeriksi 
suomalaisiin?
– Tämähän oli julkinen kil-
pailutus, joka tapahtui MP-
K:n hallituksen asettamilla 
kriteereillä. Kriteereihin poh-
jaten tämä oli paras valinta. 
Kotimaiset valmistajat eivät 
jättäneet tarjouksia. Hin-
ta-laatusuhdehan tässä oli yksi 
tärkeimmistä lähtökohdista. 
Lisäksi taustalla oli lain vel-
voitteet, jonka mukaan aseen 
piti olla toiminnallisesti sa-
mankaltainen Puolustusvoi-
missa käytössä olevan aseen 
kanssa, Laatikainen kertoo.
Laatikainen sanoo olevansa 
kiitollinen kaikille vapaaeh-
toisille reserviläisille, jotka 
olivat kilpailutuksen aikana 

muun muassa koeampumassa 
eri vaihtoehdoilla.
–Kriteeristössä oli suuri paino 
käytettävyydellä. Vuosi sit-
ten koeammunnat suoritettiin 
Hälvälässä ja tässä on paljon 
saatu hyödynnettyä vapaaeh-
toisten ammattitaitoa.

 MPK-kivääri
* Valmistaja Dasan Machineries 
Etelä-Korea
* Kaliiperi 7.62 x 39 (lähtönopeus 
720 m/s)
* Paino 3,1 kg (ilman lipasta)
* Paino 3,4 kg (lippaalla)
* Pituus 895 mm (aseessa on teles-
kooppitaittoperä)
* Optio varustekiskolle, johon voi 
kiinnittää lisävarusteita, kuten pu-
napistetähtäimen tai valaisimen.

( Lähde:Teksti ja kuva  Reser-
viläinen)

Dasan Machineriesin aseet tuunattiin mahdollisimman “suomalaisiksi”
MPK-kiväärit otettiin käyttöön

Reserviläisjärjestöiltä täystyrmäys lyijyrajoituksille
EU:n lyijyhaulikielto on 
nykyisessä muodossaan 
täysi hutilaukaus
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Kirkkonummen Reserviup-
seeriyhdistys ry järjesti ke-
sä-syyskuussa omatoimisen 
”Bongaa Bunkkeri 2020” 
-liikuntahaasteen kannustaak-
seen reserviläisiä luonnossa 
liikkumiseen, kehittääkseen 
heidän suunnistustaitojaan ja 
ylläpitääkseen Porkkalan Pa-
renteesin historian tuntemusta. 
Perinneupseeri Sami Viitasen 
aloitteesta käynnistetyssä lii-
kuntahaasteessa osallistujien 
tehtävänä oli vierailla mahdol-
lisimman monella Parenteesin 
maastossa sijaitsevalla histo-
riallisella kohteella. Esimer-
kiksi juoksuhaudalla, ilma-
torjuntapaikalla, bunkkerissa, 
pesäkkeellä ja muistomerkil-
lä, jotka kirkkonummelainen 
suunnistusseura Lynx on pai-
kantanut 12 suunnistuskartal-
le. Tarkemmat tiedot suunnis-
tusseura Lynxin kotisivuilta.

Kohteella vierailu todennet-
tiin lähettämällä paikanpäältä 
otettu valokuva, kohteen tie-
dot ja suunnistuskarttalehden 
nimi haastetta varten perus-
tettuun ”Bongaa Bunkkeri” 
pikaviestipalveluryhmään. 
Historiallisten kohteiden mää-
rä ja maaston haastavuus vaih-
televat karttalehtien välillä, 
joten liikuntahaasteeseen voi 
osallistua joustavasti matalalla 
kynnyksellä oman pohjakun-
non ja käytössä olevan ajan 
huomioiden. Kustakin kierre-
tystä suunnistuskarttalehden 
reitistä sai sijainnista ja vaike-
usasteesta riippumatta yhden 

bongauspisteen, joten toistuva 
vierailu saman alueenkin koh-
teilla kerrytti haasteessa lisä-
pisteitä.
Ensi kertaa pilotoituun liikun-
tahaasteeseen kirjattiin yh-
teensä 30 suoritusmerkintää, 
joiden perusteella reserviup-
seeriyhdistys palkitsi loka-
kuun kerhoillassa kirjapalkin-
nolla Heikki Korpelan eniten 
bongauspisteitä keränneenä. 
Kaikkien bunkkereita bongan-
neiden kesken arvottiin lisäksi 
toinen kirjapalkinto ja arpaon-
ni suosi Aarne Nurmea.
Positiivisen vastaanoton saa-

nut liikuntahaaste järjestetään 
uudelleen keväällä 2021, jol-
loin siihen ovat tervetulleita 
osallistumaan kaikki Uu-
denmaan piirin reserviläiset. 
Osallistumisohjeet julkaistaan 
Kirkkonummen Reserviupsee-
riyhdistyksen verkkosivuilla 
maaliskuussa.

TEKSTI: 
TINO JOHANSSON
KUVAT: SAMI VIITANEN 
JA MARKUS LASSHEIKKI

Ensimmäinen valtakunnalli-
nen Turpotietäjä-tietokilpailu 
käytiin lukioissa ympäri maata 
torstaina 8.10. Ensimmäisenä 
vuonna kilpailuun osallistui 47 
lukiota ja lähes 400 opiskeli-
jaa. Pahentunut koronatilanne 
hieman rokotti osallistujamää-
rää ja muutama lukio joutui 
perumaan osallistumisen viime 
hetkellä etäopetukseen siirty-
misen takia.
Alkukilpailu toteutettiin Abit-
ti-koealustalla. Kilpailussa oli 
neljä osiota: 10 vaihtoehtoky-
symystä, neljän eri käsitteen 
määritteleminen, yksi lyhyt 
esseekysymys sekä yksi pitkä 
esseekysymys. Kysymykset 
koskivat kokonaisturvallisuut-
ta ja maanpuolustuksen laajaa 
käsitystä. Pyrkimyksenä oli 
syy-yhteyksien hahmottami-
nen.
Parhaillaan maakunnalliset 
kilpailuorganisaatiot arvioivat 
koevastauksia. Vastaukset tu-
lee arvioida lokakuun loppuun 
mennessä. Arvioinnin jälkeen 
reservipiirien yhteinen kilpai-

luorganisaatio järjestää yhden 
tai useamman palkitsemistilai-
suuden, joissa palkitaan alueen 
paras lukio, kunkin lukion 
kolme parasta vastaajaa sekä 
luovutetaan muistoesine kai-
kille kilpailuun osallistuneille 
lukiolaisille.
Maakunnallinen organisaatio 
lähettää parhaat vastaukset 
valtakunnalliselle ohjausryh-
mälle. Valtakunnallinen raati 
arvioi saamansa vastaukset, 
laittaa ne paremmuusjärjestyk-
seen ja valitsee 8─12 parasta 
vastaajaa valtakunnalliseen 
finaaliin Helsingin Ostrobot-
nialle 30.11.2020. Finaalissa 
kirjallisten osuuksien lisäksi 
pidetään myös suullinen osuus. 
Kolme parasta Turpotietäjää 
palkitaan 1000, 500 ja 250 eu-
ron stipendeillä.

Katse kohti tulevaa ja 
ensi vuotta
Jatkossa kilpailu järjestetään 
vuosittain. Ensi vuonna tavoit-
teena on saada kilpailuun mu-

kaan 100 lukiota jokaisesta re-
serviläispiiristä. Tänä vuonna 
maakunnallinen kilpailuorga-
nisaatio saatiin muodostettua 
13 reserviläispiiriin. Ne piirit, 
joihin ei saatu kilpailuorgani-
saatiota, koevastausten arvi-
oinnin hoitaa paikallisyhdistys 
tai valtakunnallinen ohjausryh-
mä.
Erityiskiitoksen ansaitsee pää-
kaupunkiseudun opiskelijaker-
ho ARU, jonka aktiivit vastaa-
vat kilpailuun osallistuneiden 
Helsingin ja Espoon lukioiden 
vastausten arvioinnista.
Ensi vuonna tavoitteena on 
saada jokaiseen maakuntaan 
oma kilpailuorganisaatio.
Turpotietäjä-kilpailun valmis-
telua vuosina 2019─2020 ovat 
rahoittaneet Maanpuolustuk-
sen Kannatussäätiö, Puolustus-
voimien Tukisäätiö ja Sotava-
hinkosäätiö. 

TEKSTI: 
ANTTI PYNTTÄRI, 
JANNE KOSONEN

Suunnistusseura Lynxin ”Pa-
renteesi Suunnistuskartalle” 
–hankkeessa luotiin uuden-
laista mielenkiintoa sodan 
jälkeisen Porkkalan vuok-
ra- alueen ja sen ympäristön 
maastoon tehtyihin rakennel-
miin liikunnallisin keinoin. 
Hankkeella tuotiin Neuvos-
toliiton vuokra-ajan historial-
liset jäänteet suuren yleisön 
ja erityisesti nuorten tietoon 
ja saavutettaviksi suunnis-
tuksen, hiihdon, vaelluksen ja 
geokätköilyn keinoin.
Hanke käsitti kartoitusta, 
rakennelmien tunnistusta ja 
kohteiden tuomisen karttoi-
hin. Kohteiden tunnetuksi 
tekemiseen liittyi lisäksi vies-
tintää ja mahdollisesti valituil-
le kohderyhmille suunnattuja 
joukkoliikuntatapahtumia. 

Hanke oli jatkoa vuonna 2012 
alkaneelle projektille ja pro-
jektipäällikkönä toimi Aapo 
Leskinen. Avustusta on saatu 
URLUS-säätiöltä.

Parenteesin kartoitus
Parenteesi Suunnistuskartal-
le -hankkeen tarkoituksena 
oli kartoittaa mielenkiintoi-
simmat Kirkkonummen ja 
Siuntion sota-aikaiset juok-
suhaudat, ilmatorjuntapaikat, 
bunkkerit, rauniot ja muisto-
merkit nykyaikaisille suun-
nistuskartoille. Porkkalan 
Parenteesin rajalinja merkit-
tiin suunnistuskartoille, joita 
käyttämällä se muistuttaisi 
maanpuolustuksesta kiinnos-
tuneita kansalaisia menneestä 
historiasta konkreettisesti. Si-

jaintitietoa kohteista, karttoja 
ja aikajakson perushistoriaa 
koottiin myös tälle sivulle 
suuren yleisön saataville. 
Kohteille suunnistamisen 
helpottamiseksi keräsimme 
myös kohteiden koordinaatit 
geokohteiden muodossa.
Parenteesi Suunnistuskartoil-
le -projektin kautta voitiin 
tuottaa arvokasta lisämoti-
vointia maastossa liikkumi-
sen hyödyistä nuorison ja 
kuntoilijoiden aktivoimiseksi. 
Uusilla suunnistuskartoilla 
voitiin toteuttaa myös pe-
rinteisten kuntosuunnistus-
tapahtumien järjestämistä. 
Koska suunnistus on lajina 
edullinen, myös syrjäytymi-
suhan alaisia nuoria voitaisiin 
houkutella lajin pariin.

Kirkkonummella 
bongattiin  bunkkereita

Liki 50 lukiota osallistui Turpotietäjään

Parenteesi suunnistuskartalle

Puheenjohtaja Tino Johansson luovutti Porkkala-aiheisen kirjapalkinnon 
Bongaa bunkkeri 2020 -liikuntahaasteen voittajalle Heikki Korpelalle.

Bunkkeri Ingelsintien varrella Kirkkonummella.

Parenteesin alueella , kuten Porsössä, on paljon linnoitusrakennelmia. ( KUVA: Porkkalan Parenteesi)
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Tämän vuoden touko-
kuun alusta peruttiin pe-
rinteinen Järes- kilpailu 
MPK:n kurssien perumi-
sesta johtuen. Padasjoen 
koulutuskeskus oli myös 
samaan aikaan käyttökiel-
lossa. 
Padasjoen vieraskirjan mu-
kaan taukoa alueen käytössä 
oli maaliskuusta kesäkuun 
puoli väliin. Marraskuussa 
sitten viimein yhdistyksem-
me pääsi koulutuskeskuksen 
alueelle ampumaan ja ulkoi-
lemaan.
Ensimmäiset osallistujat ehti-
vät alueelle jo perjantai- ilta-
na, eipähän illan aikana muuta 
pimeyden keskellä pystynyt 
tekemään kuin tarkistamaan 
tilat ja laittamaan lämmitys 
parakkiin päälle. Lauantai- 
aamuna heti aamu kymmenel-
tä sai aloittaa ampumisen ja 
taulut jo hyvissä ajoin paikalle 
vietynä näin päästiinkin teke-
mään. Kivääriradan valojen, 
lähinnä varoitusvalojen päälle 
saaminen tuotti hieman haas-
teita, koska sähköt oli kytket-
ty pois lukon takana olevasta 
pääkytkimestä. Avainta tuo-
hon lukkoon ei ollut, mutta 
varoitusvalot saatiin lopulta 
päälle. Marraskuun aurinkoi-
nen aamu estikin heti yhden 
sarjan jälkeen ampumisen, 
tauluja ei vaan nähnyt suoraan 
taulujen takaa matalalla ole-
van auringon johdosta. Taulut 
saivat jäädä odottamaan ilta-
päivää ja siirryimme nyt hy-
vään kuntoon saadulle toimin-
tamontulle ja pistooliradalle.
Osa väestä ampui pistoolira-
dalla ja toimintamonttuun ra-
kennettiin rata. Lisää haasteita 
toiminta- ammuntaan saatiin 
aseen- ja lippaan vaihdol-
la. Yhdistyksen aseet olivat 
käytössä, kiväärinä kaikki 
käyttivät AR- tyyppistä asetta 
punapistetähtäimellä, pistoo-
lina pääosin CZ, muutama 
Glock. Omia aseita sai käyt-
tää. Radan No shoot- taulut 

osoittautuivat liian helposti 
ohitettaviksi, niihin ei lipsah-
tanut yhtään osumaa. Aika 
monella tauluosumat olivat 
täydet. Aseenkäsittely vei sit-
ten hyvinkin erilailla aikaa, 
kärkikaksikon suoritusaika 
35 sekunnin paikkeilla, pi-
simmillään aikaa sai rataan 
tuhraantumaan puolitoista mi-
nuuttia. Yhdistyksen puheen-
johtaja ja asevastaava olivat 
kärkikaksikko.
Yhdistyksen juuri virassaan 
lopettanut lippuvastaava oli 
loihtinut ruokatauolle mait-
tavan ja riittävän  lounaan. 
Juuri ennen ruokalevolle 
vaipumista joukot siirtyivät 
sitten kivääriradalle, jossa 
aamun ampuminen oli jäänyt 
hieman kesken. 150 metrin 
rata on Keski- Uusimaalaisille 
herkkua. Puitteet radalla ovat 
muutenkin erinomaiset, kuten 
pitääkin Puolustusvoimien 
hallinnoimalla radalla olla. 
Kiikarit saatiin kohdalleen ja 
monilla eri kivääreillä päästiin 
ampumaan.
Voimia riitti sitten vie-
lä toimintamontulle uusien 
kohteiden rakentamiseen. 
Pelkästään kiväärille rata 
suunniteltiin ja tehtiin. Koh-
teena kymmenen kaatuvaa 
kohdetta ja patruunamäärää 
ei rajattu. Kaikkien kohtei-
den kaatuessa siis vain ajalla 
merkitystä. Suoritusajoissa ja 
käytetyissä patruunamäärissä 
tässäkin huomattava ero, ajat 
22 ja 48 sekunnin välillä. To-
dettiin, että AK- tyyppisellä 
on paremmat kaato- ominai-
suudet vai oliko vaan osuvam-
pi ampuja.
Hieno viikonloppu kaikkiaan, 
ampua sai riittävästi ja mar-
raskuun aluksi kelikin oli mitä 
mainioin. Tyytyväistä väkeä 
kotiutui pitkin iltaa ja loputkin 
aikaisin sunnuntai- aamuna. 
Majoitustilat ja saunat ovat 
tämän tyyppiseen toimintaan 
sopivat, toivotaan, että kui-
tenkin jostain löytyisi hieman 
tukivaroja tilojen kohentami-

seen. Reserviläisliiton vara-
puheenjohtaja Ismo Nöjdin 
mukaan maanpuolustusliitot 
ovat yhdessä suunnittelemas-
sa alueen rakennusten uu-

distamista. Tarkoituksena on 
löytää rahoitukseen tarvittavat 
varat ulkopuolisilta tukijärjes-
töiltä. Asiaa on käynnistelty, 
lopullisia päätöksiä eikä aika-

taulua asiasta ei vielä ole.

TEKSTI JA KUVA:
TIMO ÅKMAN

Järvenpään Reserviläiset Padasjoella Kivääriradalla on 30 ampumapaikkaa, turvavälien pitämi-
nen on helppoa. (kuva: Petri Jakobsson)

Yhdistyksen ampumaseinä oli myös käytössä toimintamontulla.
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Perinteinen Sipoon Reservi-
läisten ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK:n marssita-
pahtuma Kevätyön marssi piti 
välivuoden 2020. Ensi vuonna 
marssi palaa kalenteriin entistä 
ehompana, nimittäin etämars-
sina. Ensimmäinen marssi jär-
jestettiin vuonna 2015 Sipoon 
Reserviläisten tapahtumana ja 
2016 – 2019 neljänä eri vuon-
na MPK:n kurssina. Marssi 
perinteisesti avaa kesän mars-
sikauden. Vuoden 2021 marssi 

on siten jo kuudes Kevätyön 
marssi. Marssin järjestää Si-
poon Reserviläiset ry.
Marssipäivät ovat lauan-
tai 13.3.2021 ja sunnuntai 
14.3.2021. Marssia voi oman 
aikataulun mukaan joko toi-
sena tai molempina päivinä. 
Marssi on kaikille avoin ta-
pahtuma. Marssimatkat ovat 
25 ja 50 kilometriä. Marssi 
on vaativa, koska se toteu-
tetaan kylmänä ja hämäränä 
vuodenaikana. Sitä ansaitum-

pi on kaikille marssin suo-
rittaneille muistoksi jaettava 
velcro-merkki. Marssille ote-
taan vain sata ensimmäisenä 
ilmoittautunutta, joten kannat-
taa toimia nopeasti.
Etämarssille ilmoittaudutaan 
nettilomakkeen täyttämällä. 
Osallistumismaksu 15 € si-
sältää velcrokankaisen mars-
simerkin ja todistuksen. Jo-
kainen osallistuja vastaa itse 
reitin suunnittelusta sekä so-
pivista varusteista. Järjestäjä 

summaa osallistujien marssit 
yhteen ja julkaisee kokonais-
kuvan Facebookissa. Marssi-
merkki ja todistus on erilainen 
25 ja 50 kilometrin reiteille.
Suoritettu marssi tulee rapor-
toida järjestäjälle, esimerkiksi 
ruutukaappaus kuntoilusovel-
luksesta käy hyvin. Marssin 
suorituksen ja osallistumis-
maksun maksamisen jälkeen 
merkit ja todistukset postite-
taan osallistujalle. 
Marssin alkamispäivä 13.3. on 

talvisodan päättymisen muis-
topäivä. Talvisodan päättymi-
sestä tulee tuolloin kuluneeksi 
81 vuotta. Kevätyön marssi 
kunnioittaa talvisodan muistoa 
ja sotiemme veteraanien teko-
ja. Kevätyön marssi on kattava 
yhdistelmä reservin kenttäkel-
poisuuden kehittämistä ja so-
tiemme muiston ylläpitoa.
Marssin julkistus tapahtui 
30.11. joka taas on talvisodan 
alkamisen muistopäivä – enää 
105 kunnian päivää kevä-

työn marssiin! Tarkat mars-
siohjeet julkaistaan marssin 
Facebook-tapahtumassa sekä 
Sipoon Reserviläisten netti-
sivuilla. Tervetuloa Kevätyön 
marssille!

TEKSTI: OSSI AUTIO
KUVA: JARNO RYNÖ

Kevätyön marssi tekee paluun 
– tällä kertaa  etämarssina 13. – 14.3.2021

Syntymäpäiviä
TAMMIKUU

90 vuotta
20.1. Koivisto Reijo, Lohja

85 vuotta
29.1. Tiirikkala Harri, Tuusula

80 vuotta
16.1. Hyppönen Alpo, Porvoo
25.1. Nieminen V Kalervo, Kerava
29.1. Kallio Juhani, Nurmijärvi
30.1. Heiskanen Teemu, Tuusula

75 vuotta
4.1. Jansson Kurt, Järvenpää
6.1. Hämäläinen Ensio, Lohja
9.1. Liimatainen Jukka, Kirkkonummi
11.1. Suojanen Markku, Järvenpää
17.1. Laalahti Risto, Nurmijärvi
21.1. Miettinen Juha, Järvenpää
22.1. Paavilainen Markku, Hyvinkää
23.1. Suominen Raimo, Nurmijärvi
27.1. Levonen Kari, Vihti

70 vuotta
5.1. Kettunen Kari, Järvenpää
15.1. Åvall Martin, Tuusula
21.1. Häkkinen Pekka, Hyvinkää
28.1. Ratia Jukka, Mäntsälä
30.1. Kinnunen Esa, Porvoo
30.1. Väyrynen Niilo, Tuusula

60 vuotta
11.1. Jaakkonen Mikko, Helsinki
24.1. Kultalahti Kai, Porvoo

25.1. Vottonen Pasi, Lohja
28.1. Hyttinen Ari, Hanko

50 vuotta
3.1. Paajanen Sofia, Pornainen
5.1. Rintala Mika, Lohja
22.1. Kouhia Anita, Tammisaari
27.1. Hinderman Tarja, Karkkila
28.1. Freudenthal Kari, Hyvinkää

HELMIKUU

85 vuotta
8.2. Kangasniemi Otto, Kirkkonummi
14.2. Forsbäck Ingvald, Loviisa
17.2. Mäkelä Jaakko, Järvenpää

80 vuotta
4.2. Tossavainen Matti, Espoo
7.2. Forsman Kurt, Inkoo
23.2. Poutanen Veikko, Porvoo
24.2. Vaittinen Jouko, Tuusula
27.2. Åström Ralf, Hanko

75 vuotta
8.2. Korpi-Halkola Hannu, Nurmijärvi
10.2. Kuhlberg Guy, Porvoo
23.2. Sandberg Pertti, Tuusula
24.2. Suoniemi Usko, Keuruu
25.2. Nyman Jorma, Lohja
27.2. Edelmann Kari, Jyväskylä

70 vuotta
8.2. Heinonen Jorma, Sammatti
21.2. Nissinen Veikko, Lohja
23.2. Hägglund Keijo, Lohja
24.2. Rosenqvist Gunnar, Helsinki

60 vuotta
3.2. Frenckell V Otto, Inkoo
9.2. Juutinen Ari, Mäntsälä
12.2. Ranta Bo, Nurmijärvi
21.2. Kuri Tapani, Hyvinkää
23.2. Utriainen Jarmo, Tuusula
24.2. Suhonen Jari, Nurmijärvi
26.2. Rokkonen Jouko, Helsinki
27.2. Savolainen Ari, Karkkila

50 vuotta
1.2. Savonen Jukka, Vantaa
4.2. Mikkonen Eero, Kirkkonummi
6.2. Ranta Mikko, Järvenpää
11.2. Fihlman Perttu, Nurmijärvi
12.2. Vänskä Kari, Espoo
23.2. Tilsala Esa, Mäntsälä
26.2. Stenbäck Ken, Askola
27.2. Hytönen Marko, Nurmijärvi
28.2. Tonteri Petri, Tuusula

MAALISKUU

90 vuotta
6.3. Leskinen Sulo, Kerava
26.3. Karlstedt Kurt, Loviisa

85 vuotta
2.3. Halonen Veikko, Kerava
7.3. Safiulla Cingiz, Espoo
17.3. Luoto Heikki, Hyvinkää
17.3. Sivuranta Matti, Vihti
24.3. Pennanen Ossi, Nurmijärvi

80 vuotta
22.3. Tapper Heikki, Mäntsälä
24.3. Saarivuori Jouko, Kerava
30.3. Hartwall Erik, Sipoo

75 vuotta
14.3. Suninen Jouko, Järvenpää
21.3. Utti Hannu, Hyvinkää
23.3. Knape Ernst, Raasepori
23.3. Toivanen Matti, Järvenpää
27.3. Backman Gunnar, Porvoo
29.3. Collin Lars, Tuusula
29.3. Riski Erkki, Porvoo

70 vuotta
1.3. Alkula Reino, Karkkila
18.3. Simolinna Jussi, Pukkila
26.3. Uusitalo Harri, Espoo

60 vuotta
1.3. Saura Jyri, Lohja
4.3. Korte Martti, Karkkila
7.3. Muilu Timo, Kerava
11.3. Nuutinen Jouni, Vantaa
17.3. Latvala Keijo, Lohja
25.3. Rosendahl Seppo, Myrskylä
29.3. Itävuori Markku, Nummi-Pusula
30.3. Kuusisto Matti, Vantaa

50 vuotta
2.3. Lindroos Markus, Loviisa
6.3. Korpela Heikki, Nurmijärvi
8.3. Holmberg Johan, Siuntio
8.3. Sauna-Aho Marko, Lohja
12.3. Passi Tomi, Järvenpää
20.3. Virtanen Marko, Mäntsälä
26.3. Björkroth Harry, Vihti

OLTERMANNI ONNITTELEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsenrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäiväänne EI 
julkisteta Oltermannissa, tulee siitä ilmoittaa 
päätoimittajalle ennen lehden seuraavaa aineis-
topäivää.
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MPK:n kenttämuonitus-
kurssi järjestettiin Santa-
haminassa 2.-4.10.2020. 
Kurssille osallistui 7 kurs-
silaista. Kurssille osal-
listui kokeneita kenttä-
muonittajia ja kaksi aivan 
ensikertalaisia.
Kurssi järjestettiin yhteistyös-
sä Marttaliiton kanssa. Kent-
tämuonitustaito tukee tarpeel-
lisia kansalaistaitoja. Kurssin 
johtajana toimi Uudenmaan 
Marttojen ruokamartta Mar-
jukka Mikkola. Marjukka on 
sitoutunut myös MPK:n Ete-
lä-Suomen maanpuolustuspii-
rin kenttämuonituksen kou-
luttaja. Myös kurssilaisina oli 
marttoja ja toivomme heidän 
osallistuvan jatkossakin kent-
tämuonituskurssille.
Kurssi on suunnattu kaikille 
kansalaisille. Korona huomi-
oitiin suositusten mukaisesti 
kurssilla ja sen vuoksi kurssi 
ei yöpynyt Santahaminassa 
ja kurssipaikalla tehtiin vain 
viikonlopun lämpimät ateriat. 
Aamu- ja iltapalat tilattiin kai-
kille kursseille Leijona Cate-
ringilta.
Kurssilaiset käyttivät ruoan-
valmistukseen Teuva-keitintä. 
Iso keitin M85 oli käytössä 
vain opetusmielessä. Kurssi-
laiset saivat keittimille käyt-
tö- ja huoltokoulutuksen apu-
kouluttajien Henrik Ekrothin 
ja Tero Monosen johdolla. 
Kurssilaiset saivat myös Tran-
gian käyttökoulutuksen ja kyl-
mäkontin käytön opastuksen.
Turvalliset ja hygieeniset työs-
kentelytavat tulivat myös tu-
tuiksi. Tiskaamispisteelläkin 
oli mukavaa opeteltavaa kä-
sin tiskauksesta. Kurssilaiset 
olivat mukana jokaisen ate-
rian eri valmistuksissa, ruoan 
jaoissa ja kuivamuonien ko-
koamisessa kuljetuksiin.
Pyrimme tekemään maukasta 
ruokaa. Taisimme onnistua, 

koska saimme kivaa suoraa 
palautetta muonitettavilta hen-
kilökohtaisesti ja meille jäi 
jokaisesta valmistetusta ruo-
asta vain 6–8 litraa hävikkiä. 
Meillä oli oikein hyvä ryhmä-
henki ja yhdessä tekemisen 
ilo heti alussa asti. Päätimme 
heti alussa, että teemme tästä 
hyvän kurssin. Ja näin teimme. 
Kiitos MPK:n, Leijona cate-
ringin muonituskeskuksen ja 

Santahaminan väelle hyvästä 
avusta ja tuesta kurssin toteu-
tumiseen.

Nähdään Kenttämuonituskurs-
silla!

MARJUKKA MIKKOLA

Kenttämuonituskurssi Sandiksessa

Kurssilaiset käyttivät ruoanvalmistukseen Teuva-keitintä. Iso keitin M85 oli käytössä vain opetusmielessä.

YLI

40 000

tuotetta

Aseet ja osat - jälleenlataus - optiikka - varusteet - työkalut
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www.brownells.fi
p. 09-5122 933

Brownells Finland Oy
Kutojantie 12B, 02630 Espoo
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VETRES Keski- Uu-
simaan toiminnassa 
seuraava siirto kohti 
1939- 1945 sotasu-
kupolvien perinnön 
vaalimista on Paikal-
listoimikuntien muo-
dostaminen. 
Se toteutetaan VETRES- 
alueelle Järvenpäähän, Kera-
valle, Pornaisiin ja Tuusulaan. 
Mäntsälän sotiemme vete-
raanien perinneyhdistys ry, 
rekisteröity 6.10.2006, vastaa 
alueellaan tästä toiminnasta 
painopisteen pysyessä vielä 
vuosia veteraanitukityössä 
kuten muuallakin. Jatkossa 
päätetään VETRES Keski-Uu-
simaan nimenmuutoksesta 
ja säännöistä, kun tämä 40 
sidosryhmän yhteistoimin-
taorganisaatio rekisteröidään 
viiden kunnan alueelliseksi 
perinneyhdistykseksi. Se ta-
pahtunee parin vuoden päästä. 
Tavoitteena on silloin liittymi-
nen Tammenlehvän Perinne-
liitto ry:n jäsenyhdistykseksi, 
jonka liiton sääntömuutos tu-
lee sallimaan.
Järvenpään Reserviupsee-
rikerhon johdolla pidettiin 
yhteiskokous paikallisyhdis-
tyksille Järvenpään Sotave-
teraanien Veljesmajalla 19. 
lokakuuta, jossa VETRES 
Keski-Uusimaan perinneyh-
teyshenkilön, keravalaisen 
Jarmo Ahosen johdolla selvi-
tettiin paikallistoimikunnan 
perusteita, tavoitteita ja vai-
kutuksia veteraaniperinteen 
vaalimiseen.
Siihen maanpuolustusyhdis-
tyksiä velvoittaa myös Laki 
vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta 11.5.2007 /556. 
5 luku 25 § Järjestöjen muu 
toiminta. Tuo maanpuolus-
tuskoulutukseen liittyvän lain 
kohta on jäänyt vähemmälle 
huomiolle: ”Vapaaehtoiset 

maanpuolustusjärjestöt yllä-
pitävät maanpuolustustahtoa 
ja –taitoa sekä veteraaniperin-
teitä”. MPK:n toimintaan oli-
sikin saatava enemmän kurs-
seja myös veteraaniperinteen 
vaalimiseen.
Kokouskuulumiset 19.10.2020
Kutsu kokoukseen lähetettiin 
yhdeksälle järvenpääläiselle 
yhdistykselle, joiden toivotaan 
osallistuvan tämän perinnön 
vaalimiseen. Ovi on avoinna 
myös muille tätä perintöä ar-
vostaville yhdistyksille, kun 
liikkeellelähtö käynnistetään 
helmikuussa 2021 pidettäväs-
sä toisessa yhteiskokouksessa. 
Siihen mennessä kokoukseen 

kutsuttavien yhdistysten (9) 
johtokuntien tai hallitusten 
toivotaan tehneen myönteisen 
päätöksen liittymisestä Jär-
venpään paikallistoimikun-
taan.
VETRES-vedolla vastaavaan 
pyritään myös Keravalla, Por-
naisissa ja Tuusulassa.
Jarmo Ahosen kaaviokuva ha-
vainnollistaa hyvin tätä tavoi-
tetta, joka muodostaa peruspi-
larin tämän perinnön siirrosta 
seuraaville sukupolville. Mitä 
useampi yhdistys sotasukupol-
vien perintöä vaalivaan pai-
kallistoimikuntaan liittyy, sitä 
suurempi arvostus ja samalla 
myös tuki saadaan tätä toimin-

taa tukeville tapahtumille.
Yhteistoiminnalla ylletään 
upeisiin saavutuksiin. Sen 
on jo osoittanut VETRES 
Keski- Uusimaan toiminta: 
Talvisodan päättymisen muis-
totilaisuudet ja Vapauden 
Viesti– juhlat vuorovuosin 
Järvenpäässä, Keravalla ja 
Tuusulassa, vuotuiset veteraa-
nikeräykset alueella ja myös 
Mäntsälässä, erilaiset muut 
yleisötapahtumat ja projektit.
Järvenpäässä toteutettiin re-
serviupseerikerhon johdolla 
Talvisodan päättymisen 40- 
vuotismuistojuhla 13.3.1980, 
jonka järjestämiseen osallis-
tuivat Järvenpään reservi- (2) 

ja veteraaniyhdistykset (3), 
silloinen Järvenpään Seudun 
Karjalaiset ry ja Teri- säätiö 
ajankohtana, jolloin sotiemme 
veteraanien ja maanpuolustuk-
sen arvostus oli alamaissa. Nyt 
on toisin. Myös tulevaisuudes-
ta on huolehdittava. 
Uudenmaan reserviläispiirien 
alueella Keski- Uusimaa kul-
kee kärjessä kohti perinneai-
kaa, mutta mukaan saadaan 
myös Itä-, Länsi- ja Pohjois- 
Uusimaa sekä kaksikielinen 
rannikkoseutumme.
Piiriemme aatteellisella toi-
mintasektorilla tätä perintöä 
vievät eteenpäin Uudenmaan 
maanpuolustuspäivän jär-

jestelyistä vastaavat reservi-
yhdistykset sidosryhmineen 
vuodesta 1983 lähtien, jolloin 
silloinen nimeltään maakun-
nallinen maanpuolustuspäivä 
järjestettiin Vihdissä.

TEKSTI JA KUVA
VEIKKO KARHUMÄKI

Veteraanityössä kohti paikallistoimikuntaa

Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla pidettyyn Paikallistoimikunnan tiedotuskokoukseen osallistuivat Lasse Savolainen (vas,) Järvenpään Karjala Seuran pj, Taisto Vanhapelto Sotain-
validien Veljesliiton Järvenpään seudun jaoston pj, Aimo Tilsala Mäntsälän seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistyksen pj, Markku Valkama (oik.) Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajien 
vpj, Jarmo Ahonen VETRES Keski-Uusimaan perinneyhteyshenkilö ja Outi Siltaniemi Turvakurssin Killan pj sekä kirjoittaja kokouksen puheenjohtajana Järvenpään Reserviupseerikerhosta. 

Kaaviokuva Jarmo Ahonen.
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Jihadistisen liikehdinnän il-
mentymistä ja kehittymistä 
2010-luvulla käsittelevä kirja 
Karavaanin sotapolku – Näkö-
kulmia jihadismiin julkaistiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
julkaisusarjassa 1. Kaikkiaan 
13:sta artikkelista koostuvan 
kokoelmateoksen ovat toimit-
taneet dosentti, majuri Antti 
Paronen ja jihadismiin eri-
koistunut jatko-opiskelija Juha 
Saarinen.

Globaali jihadistinen liikeh-
dintä ja kansainvälinen ter-
rorismi ovat myös Suomeen 
vaikuttavia ajankohtaisia il-
miöitä, joihin kohdistuu jat-
kuvasti kasvava laadukkaan 
tutkimustiedon tarve. Tästä 
huolimatta ilmiötä ymmär-
retään yhä vajavaisesti, käsi-
tellään pinnallisesti, ja siihen 
kohdistuvaa tutkimusta on ol-
lut vähäisesti.

Antti Parosen ja Juha Saari-
sen toimittama suomenkie-

linen, globaalia jihadistista 
liikehdintää ja kansainvälistä 
terrorismia käsittelevä teos 
pyrkii osaltaan pureutumaan 
päivittäisiä uutisotsikoita sy-
vemmälle ja laajemmin tarjoa-

maan yleistajuisen, mutta silti 
tarkan analyysin aiheeseen, 
esittäen samalla ilmiön ja sen 
torjunnan parissa työskentele-
ville viranomaisille ja poliitti-
sille päättäjille tietoa laajasti 

huomiota herättäneen ilmiön 
ja sen luoman turvallisuusuh-
kan ymmärtämiseksi.    

Artikkelikokoelman ohjaava-
na periaatteena on ollut koota 

eri alojen asiantuntijoiden nä-
kemyksiä ja muodostaa katta-
va kokonaiskuva monimuo-
toisesta ja moniulotteisesta 
ilmiöstä useissa eri konteks-
teissa. Kirjan artikkeleissa tar-
kastellaan suomalaista jihadis-
mia, kansainvälistä terrorismia 
ja ei-valtiollista sodankäyntiä 
innovatiivisella tutkimusot-
teella. 

Kirjoittajat käsittelevät aihe-
piiriä laajasti nostaen esiin 
myös varsinaista väkivallan 
käyttöä ja sodankäyntiä tuke-
via rakenteita, kuten varain-
keruuta, rekrytointia ja vies-
tintää. Teoksessa käsitellään 
myös jihadistisen liikehdinnän 
kannalta keskeisiä maantie-
teellisiä alueita, joissa Suomi 
osallistuu kansainväliseen rau-
hanturvaamiseen ja kriisinhal-
lintaan.

”Teoksen kirjoittajat edus-
tavat kansallista huippu-
osaamista kansainväliseen 

terrorismiin liittyvissä kysy-
myksissä”, sanovat Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotilas-
professori Marko Palokangas 
ja suojelupoliisin analyysi-
päällikkö Pekka Hiltunen. Kir-
jan toimittaneet Paronen ja 
Saarinen toivovat sen osaltaan 
toimivan “lähtölaukauksena 
yhä kunnianhimoisemman 
tutkimusagendan kehittämi-
selle”. Toimittajat toivovat 
antoisia lukuhetkiä teoksen 
parissa ja samalla kannustavat 
yhteiskunnalliseen keskuste-
luun aiheen parista. 

Koronapandemia on 
aiheuttanut kovan 
kolauksen kerhon toi-
mintaan maaliskuun 
7. päivästä lähtien. 
Eniten on menetetty 
kerhon omatoimises-
sa varainhankinnas-
sa kaiken muun kent-
tätoiminnan ohella ja 
erityisesti veteraani-
tukitoiminnassa. 
Kerhon maksaneiden jäsenten 
määrä vähenee väistämättä 
vähän. Liiton 305 yhdistyksen 
joukossa kerho on neljännek-
sitoista suurin 303 maksaneel-
la jäsenellä 15. lokakuuta ja 
vuodesta 2001 alkaen selkeäs-
ti suurin Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin 18 yhdistyksen 
joukossa. Kerhon edelle ovat 
nyt nousseet Salon Seudun 
Reserviupseerit ry 340 ja Po-
rin Reserviupseerikerho ry 
335 maksaneella jäsenellä. 
Opiskelijareserviupseeripiiri 
on noussut hienoisesti piirim-
me ohi kolmanneksi RUL:n 
20 piirin joukossa. Täpärä 
tilanne vahvistuu vuoden-
vaihteessa. ORUP:lla on 2014 
maksanutta jäsentä ja rästejä 
218. URUP:lla vastaavas-
ti 1998 ja rästejä 106, joista 
kerhomme osuus 20. URUP 
on ollut vuosikymmeniä liiton 
kolmanneksi suurin reserviup-
seeripiiri.

Toiminnassa toteutettua 
ja menetettyä
Kerho ehti toteuttaa veteraani-
lipaskeräyksen Järvenpäässä 6. 
maaliskuuta, suorittajina myös 
Järvenpään Reserviläisten ja 
Turvakurssin Killan jäsenet. 
Se oli 17. lipaskeräyskerta 
talvisodan päättymispäivään 
liittyen. Pandemia poisti suun-
nitellut lipaskeräykset 27.4. 
(2. krt) ja pyhäinpäivän aaton 
keräyksen (33. krt). Kevään 
ja syksyn varusmieskeräykset 
(25. ja 26. krt) ovelta-ovelle 
johdettuina jäivät suorittamat-
ta.
Järvenpään Puistoblues 27.6. 
peruuntui. Kerhon talkootoi-

minnassa tärkein omatoiminen 
varainhankintatilaisuus vuo-
desta 2005 alkaen.
Järvenpään reserviläisker-
hojen, JäRes ja JäRuk, 32. 
Toimintakalenteri tuotettiin 
helmikuussa, painos 750 kpl. 
Tiedotuksen ohella 14-sivui-
nen kalenteri on yhdistyksille 
tärkeä myös varainhankinta-
muotona.
Etelä-Hämeen ja Uudenmaan 
reserviläispiirien maastokil-
pailu toteutettiin yhdessä Jär-
venpään Reserviläisten kanssa 
2. syyskuuta ja vastattiin sa-
moin MPK:n Kesäyön marssin 
Järvenpään kahdesta huolto-
pisteestä 5.syyskuuta.
Kerhon ampumatoiminta lä-
hes lamaantui jo tammikuussa 
2019, kun menetettiin Taiste-
lukoulun suosittu sisäampu-

marata. Pelastuksen toi kerhon 
ampumaupseeri Juhani Su-
honen. Pääsimme jatkamaan 
a-toimintaa kerran kuukaudes-
sa sponsoroituna syyskuusta 
alkaen kaupallisella Ruutisavu 
Oy:n sisäradalla Vantaalla. 
Itsenäisyyspäivän aaton cock-
tail-tilaisuus (32. krt) peruun-
tui. Juhlassa jaettavien vuo-
tuisten kiertopalkintojen (7) 
luovutukset siirtyvät alkuvuo-
delle 2021.

Sääntömääräiset  
hybridikokoukset
Koronasta johtuen kerhon 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin vasta 10. kesäkuuta, 
johon oli etäosallistumismah-
dollisuus. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kerhon halli-

tusta täydennettiin kahdella 
jäsenellä, Tapio Tuomisto ja 
Juhani Suhonen. 
Tilinpäätöksessä 2019 tuotot 
olivat 4.295,13 €, jossa jäsen-
maksutulo 980,00. Kulut vas-
taavasti 3.509,16 €.
Syyskokous pidettiin suun-
nitellusti samoin etämahdol-
lisuudella 4. marraskuuta. 
Kokouksessa sytytettiin kynt-
tilä ja pidettiin hiljainen hetki 
viimeisen Mannerheim-ristin 
ritarin, 98 vuoden iässä 1.11. 
poisnukkuneen Tuomas Gerd-
tin muistoksi.
Toimintasuunnitelma 2021 
päivitettiin nyt päättyvästä. 
Merkittävin myös talouteen 
vaikuttava tapahtuma on ker-
hon marraskuussa järjestettävä 
70-vuotisjuhla. 
RUL:n päätös nostaa jäsen-

maksuja. Varsinaisten jäsen-
ten maksu 2021 on 39 (+2,00) 
ja nuorisojäsenten 23 euroa 
(+1,00, s. 1993>), joista ker-
hon osuus vastaavasti 3,50 ja 
0,00 euroa. 
Kerhon hallitus ja toiminnan-
tarkastajat valittiin jatkamaan 
juhlavuodelle. Pj Jukka Huik-
ko, 1.vpj Keijo Kylmälä, 2. 
vpj Olli Greggilä sekä halli-
tuksen jäsenet (14): Anna-Lii-
sa Flink, Kari Haapala, Pekka 
Hänninen, Veikko Karhumäki, 
Esa Kukkonen, Hannu La-
gerström, Aku Lindström, 
Mika Nurmela, Jukka Orsila, 
Seppo Rantanen, Juhani Su-
honen, Tapio Tuomisto, Osmo 
Vikman ja Jere Willberg. Toi-
minnantarkastajina jatkavat 
Markku Fagerlund ja Aarre 
Kettunen, varalla Matti Juntu-

nen ja Kari Haapanen.
Kerhon hallitus on kyennyt 
pitämään suunnitellusti yh-
teiskokoukset (2) Järvenpään 
Reserviläisten johtokunnan 
kanssa ja kuusi hallituksen ko-
kousta (-2).

TEKSTI 
VEIKKO KARHUMÄKI

”Karavaanin sotapolku – Näkökulmia jihadismiin” -teos on ilmestynyt

Järvenpään Reserviupseerikerho toimii

Syyskokouksessa puhetta johti Matti Toivanen (vas.), kerhon puheenjohtaja 1999-2000, sihteerinään Veikko Karhumäki.(kuva:Keijo Kylmälä)



14 Oltermanni

Naisten hakeutuminen vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen on kasvanut 
rytinällä viime vuosina. Samaan 
aikaan perinteiset ja stereotypioi-
hin nojautuvat roolit naisten ja 

miesten eriytyneistä opiskelureiteistä ja työ-
markkinoista on haastettu aivan erityisellä ta-
valla. Sukupuoleen perustuva erottelun tarve on 
herättänyt kysymyksiä.
Puolustusvoimat ovat esimerkiksi televisio-oh-
jelmien, kuten Ylen Naissotilaat-sarjan, kautta 
tutustuttaneet suuren yleisön naissotilaiden 
arkeen ja mahdollisuuteen tehdä asepalvelus. 
Naisten osallistuessa asepalvelukseen on kes-
keistä turvata heidän palveluksensa ilman häi-
rintää ja syrjintää. Tutkimusten mukaan häirintä 
kohdistuu asepalveluksen suorittaviin naisiin 
monin kerroin muuhun työelämään verrattuna. 
Tasa-arvoasiat, yhdenvertaisuuden edistämi-
nen ja syrjintään puuttuminen tuleekin olla osa 
tämän päivän johtamisosaamista. Olisi ehkä 
myös aika kiinnittää puolustusvoimien varus-
tukseen huomiota, siten että se on myös naisille 
suunniteltu ja sopiva.
Keskustelu naisten asepalveluksen vapaaehtoi-
suudesta ja miesten pakollisesta asepalveluk-
sesta tuntuu monesta vaikeasti perusteltavissa 
olevasta järjestelmästä. Samalla keskustelu on 
avannut myös erilaisilla valmiuksilla olevien 
miesten mahdollisuuksista suorittaa asepalvelus 
heille parhaiten soveltuvalla tavalla. Kysymys 
siitä, tarvitseeko puolustusvoimat pelkästään 
fyysisesti vahvoja miehiä, on varmasti aivan 
aiheellinen asettaa.
Mahdollisuuksia avata näitä olemassa olevia 
rajauksia on monia. Ratkaisu näyttää kuitenkin 
erilaiselta riippuen siitä, mitä muutosta haetaan 
ja tehdäänkö muutokset yksinomaan puolustus-
voimien tarpeesta kouluttaa riittävä osa miesten 
ikäluokasta, vai nähdäänkö kaikkien osallistu-
minen maanpuolustukseen ja siihen kouluttau-
tuminen lähtökohtana.
Kokonaisturvallisuuskoulutus-mallia voidaan 
kehittää joko asepalveluksen korvaavaksi, kai-
kille pakolliseksi mutta eri koulutuskanavia 
avaavaksi tai sitten vapaaehtoiseksi ja täyden-
täväksi turvallisuusosaamista antavaksi koulu-

tukseksi.
Selvää on, että maanpuolustuksen toimivuutta 
ja asepalveluksen laatua ei haluta uudistukses-
sa vaarantaa. Näyttää myös haastavalta löytää 
mahdollisuuksia kouluttaa kaksinkertainen 
määrä nuoria aikuisia tavanomaisen asepalve-
luksen kautta. Jos rakennetaan täydentävää tur-
vallisuuskoulutusta kaikille, olisi varmasti syy-
tä sen houkuttelevuuden lisäämiseksi, pohtia 
miten sellainen laadukas koulutus on laskettava 
asepalveluksen jotain osiota korvaavaksi.

Kutsuntojen ulottaminen kaikille olisi askel ra-
jojen madaltamiselle – naisten ja miesten osaa-
misen ja kokemuksien parempi hyödyntäminen 
asepalvelusta suunniteltaessa voisi olla merki-
tyksellinen askel eteenpäin. Moninaisuuden pa-
rempi huomioiminen sukupuolten sisällä, lisäisi 
myös tasa-arvoisemman kohtelun kokemuksia.
Parhaillaan asepalvelun kehittämiseksi asetettu 
parlamentaarinen komitea käy keskusteluja eri 
kehittämisvisioista. Mielestäni on tärkeää, että 
rakennamme sekä rohkeampia visioita pitkällä 

aikavälillä toteutettaviksi ja välitavoitteita, joi-
den kautta sinne pääsemme.

EEVA BIAUDET
KANSANEDUSTAJA (RKP)

LÄHDE: RESERVILÄISLIITTO

Läskipyöräily ei (vält-
tämättä) tarkoita li-
havien henkilöiden 
hikoilua polkupyörän 
selässä. 
Fatbike tai kotimaisella kielel-
lä läskipyörä on ekstraleveillä 
renkailla varustettu maasto-
pyörä, joiden suosio räjähti 
kasvuun 2010 luvulla, jonka 
jälkeen se on tasoittunut ny-
kyiseen suosioon. 

Erona normaaliin maastopyö-
rään on että Fatbiket yleensä 
toimitetaan jäykällä haaru-
kalla, koska renkaan leveys 
mahdollistaa matalammat ren-
gaspaineet jotka hoitavat myös 
jousituksen virkaa.

HyRES on aktiivisesti pyrki-
nyt laajentamaan reserviläisur-
heilun kenttää ja on järjestänyt 
harjoituksia mm. Paintball, 
Frisbeegolf ja kiipeily- lajeis-
sa. 

Koska yhdistyksessä on myös 
Fatbike harrastajia, järjestet-
tiiin tänä syksynä Niko Kuri-
kan johdolla uutena toiminta-
na Hyvinkään reserviläisten 
ja Hyvinkään ladun yhteinen 
pyöräretki 3.10. Usmin maas-
toon. Tapahtumaan osallistui 
kuusi henkilöä.

Reitti lähti liikenteeseen 
Hyvinkään jäähallilta, josta 

ajeltiin paikoin haastaviakin 
reittejä Iso- Kypärän kautta 
Kiiskilammelle makkaran-
paistoon. Grillilounaan jäl-
keen matka jatkui Piilolammin 
kautta Urojärvelle pullakah-
ville, josta takaisin Sveitsiin. 
Kokonaisuutena matkaa taittui 
noin 30km suosiollisessa ke-
lissä isommitta ongelmitta.

TEKSTI: MIKA VIRTA
KUVAT:NIKO KURIKKA

Matkalle osui myös haastavampia 
nousuja.

Maastopyörällä makkaralle Hyvinkäällä

Naisten rooli tulevaisuuden maanpuolustuksessa

Keskustelu naisten asepalveluksen vapaaehtoisuudesta ja miesten pakollisesta asepalveluksesta tuntuu mo-
nesta vaikeasti perusteltavissa olevasta järjestelmästä.
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Vuosi 2021 on Piirineu-
voston kolmaskymme-
neskuudes toimintavuosi. 
Vuonna 1984 päätti Piirin 
syyskokous Hangossa perus-
taa piirineuvoston, jonka tar-
koituksena oli antaa mahdol-
lisuus jäsenilleen olla mukana 
edelleen reserviläistoiminnas-
sa vielä varsinaisen aktiivisen 
yhdistystoiminnan jälkeen 
ikäryhmälleen sopivalla ta-
valla.
Toiminta-ajatuksena on edel-
leen kutsua jäseniksi arvos-
tettuja, kokeneita ja aktiivisia 
reserviläisiä, jotka ovat toimi-
neet yhdistysten johtotehtävis-
sä tai muita henkilöitä, jotka 
ovat res. järjestön jäseniä ja 
joiden asiantuntemus täyden-
tää piirineuvoston tarkoitus-
periä.
Maanpuolustushengen vaa-
liminen ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen- ja reservi-
läistoiminnan vahvistaminen 
koetaan tärkeäksi.
Piirineuvosto toimii Uuden-
maan Reserviläispiiri ry:n 
yhteydessä. Piirineuvoston 
edustajalla on osallistumis- 
ja puheoikeus Uudenmaan 
Reserviläispiirin ry:n ja pii-
rihallituksen kokouksissa. 
Piirineuvosto toimittaa piirille 
tilinpäätöstietonsa, toiminta-
kertomukset, talousarviot ja 
toimintasuunnitelmansa. Piiri-
neuvoston jäsenet voivat olla 
tarvittaessa toiminnallisena 
tukena niin piirissä kuin omas-
sa paikallisyhdistyksessään. 
Tavoitteena on saada edustus 
Piirineuvostoon jokaisesta re-
serviläisyhdistyksestä piirin 
alueelta.

Vuosi 2020 päätökseen
Piirineuvoston syyskokous-
päivä alkoi lounaalla klo 10:45 
Ravintola Rinteessä, Vihdintie 
2, 03600 Karkkila. Saimme 
ruoan 15 minuuttia ennen-
kuin ravintolaan tuli muut 
asiakkaat, joten koronan va-
rotoimenpiteet tuli täytettyä. 
Ruokailu ja kokous pidettiin 
suuressa salissa, jossa ei ollut 
ulkopuolisia henkilöitä. Ruo-
ka oli hyvää ja riittävästi!
Syyskokouksen jälkeen siir-
ryimme Suomen Valimomu-
seoon, Bremerintie 10:een 
Karkkilassa. Paikalla oli mu-
seonjohtaja Tommi Kuutsa, 
hän esitteli museota ja kertoi 
Högforsin masuunin vaiheista.
Högforsin masuuni raken-
nettiin Keisarin luvalla ja 
erioikeudella Karkkilan kos-
ken partaalle vuonna 1823. 
Masuunissa valmistettiin tak-
ki- eli harkkorautaa, jonka raa-
ka-aineena käytettiin läheises-
tä Kulosuonmäen kaivoksesta 
louhittua rautamalmia sekä 
1850-luvulta alkaen järvi- ja 
suomalmia. Malmin sulatuk-
sessa tarvittiin puuhiiltä, jota 
saatiin Karkkilan, Lopen ja 
muiden lähipitäjien metsistä, 
kalkkikiveä sekä vesivoimaa.
Masuunissa valmistettua 
takkirautaa käytettiin enim-
mäkseen patojen ja pan-
nujen valantaan, mutta osa 
raudasta jalostettiin taotta-
vaksi kankiraudaksi vuonna 
1853 perustetussa putlaus- ja 
valssilaitoksessa. Högforsin 
masuunin merkitys alkoi vä-
hentyä 1880-luvulta alkaen, 
kun ruukki siirtyi ulkomailta 
ostetun valmiin takkiraudan 
varaan. Masuuni oli viimeisen 

kerran käytössä vuonna 1915, 
ja sen puurakenteet puret-
tiin vuonna 1926. Masuunin 
harmaakivinen alaosa jätet-
tiin muistomerkiksi. Raudan 

hehku ei kuitenkaan hiipunut 
Karkkilassa, sillä maamme 
merkittävimpiin valimoihin 
kuuluva Högfors toimii edel-
leen.
Museojohtaja Tommi Kuutsan 
museon esittely ja yksityis-
kohtia sisältävät kertomuksen 
olivat hyvin mielenkiintoisia 
ja tilanteita kuvaavia!
Suosittelen tutustumista ai-
heeseen internet-sivuilla Hög-
forsin masuunin vaiheisiin 
”Senkka Suomen Valimomu-
seo, Karkkilan ruukkimuseo”!

Syyskokouksessa julkaistiin 
vuoden 2020 ampumakilpailu-

jen tulokset: Koronaepidemian 
vuoksi pystyimme vuonna jär-
jestämään ainoastaan kolmet 
kilpailut, joten sotilaskivääri- / 
sotilaspistoolitulokset lasket-
tiin kahden parhaan ampu-
mapäivän yhteenlaskettujen 
tulosten perusteella. Palkinto-
jenjaon suorittivat Hans-Rune 
Holmberg ja Veikko Wahlsten.

1. Matti Perttilä 337 pistettä
2. Jouko Hyvärinen  328 p
3. Kaarlo Sihlman 264 
4. Pekka Kärnä 248 
5. Hans-Rune Holmberg 204 
6. Sven Nordlund  164 
7. Veikko Wahlstén  131 
8. Esa Noukkala  125 
9. Markku Fabritius 80 
10. Hannu Nuutinen 44 

Kolmelle parhaalle luovutet-
tiin mitalit. Matti Perttilälle 
luovutettiin deaktivoitu mus-
taruutihaulikkokiertopalkinto 
vuodeksi haltuunsa. Toiselle 
ja kolmannelle Jorma Kaira 
lahjoitti 15 sotilaskiväärin 
patruunaa harjoittelua varten 
tuloskunnon kohentamiseksi!
Reserviläiskivääri, suoritetuis-
ta kolmissa kilpailuissa kah-

den parhaan kilpailun yhteen-
lasketut tulokset:
1. Jouko Hyvärinen 188 
2. Matti Perttilä  176 
3. Kaarlo Sihlman  159 
4. Hans-Rune Holmberg 150
5. Pekka Kärnä      130 
6. Sven Nordlund 117
7. Veikko Wahlstén 88 
8. Esa Noukkala 49 

Kolmelle Parhaalle luovutet-
tiin mitalit. Jouko Hyväriselle 
luovutettiin Jorma Kairan lah-
joittama ”Kairan pytty” kier-
topalkinto vuodeksi haltuunsa.

Piirineuvosto toimii

Piirineuvoston syyskokouksen aluksi Piirineuvoston puheenjohtaja Hans- Rune Holmberg ja sihteeri Jouko Hy-
värinen luovuttivat Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n Piirineuvoston Mestaripalkinto- kiertopalkinnon ja kunniakir-
jan kapteeni Sven Nordlundille. Kuvan on ottanut Veikko Wahlstén.

Ensimmäisen ruukinpatruunan Josepb Bremerin, (toimi patruunana 
1836-1874), talo.

Piirineuvostolaisia Högforsin masuunin ylätasanteella. Keskellä on tulenkestävästä tiilestä muurattu piippu eli kuilu jossa rautamalmi sulatettiin. 
Keskellä esittelijänä museojohtaja Tommi Kuutsa.

Piipun pesän pohjalle valui n. 1400 asteinen rauta, joka juoksutettiin 
muotteihin.

Högforsin Bruk No 1. Ylimmässä osassa lämmitettiin lautaset tarjoilua varten. Keskellä oikealla on pieni tuli-
pesä, jonka levyllä sai nopeasti aamukahvin keitettyä.
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MPK Etelä-Suomi järjesti 
panssarintorjunnan pe-
rusteet -kurssin syksyi-
sessä Santahaminassa 
2.-4.10. 
Kurssi toteutettiin sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevana 
koulutuksena ja siihen osal-
listui pääasiassa nuoria ja in-

nokkaita reserviläisiä.
Panssarintorjunta saatiin mu-
kaan Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirin kurssilistalle 
jo melko pitkäksi venähtä-
neen tauon jälkeen. Kurssin 
sisältöön oltiinkin tauon ja 
sen aikana muuttuneiden ja 
kehittyneiden välineiden ja 

tekniikoiden vuoksi saatu 
mukaan monia aivan uusia 
opetettavia asioita. Lisäksi 
kurssille oltiin saatu koulu-
tuskäyttöön myös uusinta 
käytössä olevaa puolustus-
voimien panssarintorjuntaka-
lustoa, yhtenä esimerkkinä jo 
vuosikymmenen ajan puolus-

tusvoimiemme käytössä ollut 
NLAW-lähipanssarintorjun-
taohjus.
Kurssin aloituskattauksena 
tarjottuun tiiviiseen tieto- ja 
teoriapakettiin kuului puo-
lustusvoimien virallista op-
pimateriaalia, jossa opetettiin 
perusteita mm. nykyaikaisis-

Luutnantti ja kriisinhallintaveteraani Markus “Macke” 
Markelin menehtyi nopeasti edenneen vakavan sairau-
den uuvuttamana syyskuun 10. päivänä 2020. Hän oli 
50-vuotias.

Markus muistetaan erittäin aktiivisena, innostavana 
ja aivan erityisesti nuoria kannustavana ohjaajana ja 
vapaaehtoistoimijana Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK:n Etelä-Suomen ja Meripuolustuspiirin riveis-
sä. Sen lisäksi Markus ehti palvella kansainvälisissä 
rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä Libanonissa, 
Kosovossa ja Afganistanissa. Hän toimi myös erilaisissa 
kouluttaja- ja erityistehtävissä mm. puolustusvoimien 
kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa FINCENT:issa.

Markus Markelin siunattiin ja laskettiin haudan lepoon 
lauantaina 10.10. Keravan hautausmaalla. Epidemia-
rajoitusten vuoksi siunaustilaisuus oli jouduttu rajaa-
maan lähiomaisiin ja perheen läheisiin ystäviin.

Markusta jäivät kaipaamaan aviopuolison ja pojan li-
säksi suuri määrä sukulaisia, ystäviä ja kollegoita, laa-
ja-alaisesti niin Suomesta kuin myös ulkomailta.

Lepää rauhassa, Macke.

Jarkko Törmänen
Markuksen pitkäaikainen ystävä

In memoriam
Markus Markelin
1970 - 2020

Nykyaikaista panssarintorjuntakoulutusta reserviläisille

NLAW-panssarintorjuntaohjus.

 Vääpeli Pekka Topp kouluttaa POM 87-94 -pohjamiinaa.



Oltermanni 17

Nykyaikaista panssarintorjuntakoulutusta reserviläisille

ta panssarivaunuista, niiden 
ominaisuuksista ja kaluston 
yleisistä suorityskyvystä. Ul-
kona maastossa toteutetussa 
käytännön opetuksessa ja har-
joittelussa päästiin puolestaan 
tutustumaan perinteisten sin-
koaseiden ja panssarimiinojen 

lisäksi myös mm. NLAW-lä-
hipanssarintorjuntaohjuksen 
toimintaan ja käyttöperiaattei-
siin.
 Käytännön harjoittelussa kurs-
silaiset pääsivät tutustumaan 
myös erilaisiin panssarintor-
junnan taistelutekniikoihin 
hajautetussa taistelussa par-
tio- ja ryhmäkokoonpanoissa, 
jonka lisäksi illan pimetessä 

tutustuttiin puolustusvoimien 
käytössä olevaan pimeänäkö-
välineistöön.

Koulutustapahtuman koulutta-
jina toimivat panssarintorjun-
nan uusimmat tiedot omaavat 
Etelä-Suomen maanpuolus-
tuspiirin omat reserviläiskou-
luttajat.
Koulutus toteutettiin viran-
omaisten antamien ja voi-
massaolevien turvallisuus-
suositusten ja ohjeistusten 
mukaisesti.

Simulaattorit mukaan  
reserviläiskoulutukseen
MPK Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirissä tullaan jär-
jestämään vuoden 2021 aikana 
panssarintorjunnan perus- ja 
jatkokursseja. Peruskurssin 
suorituksen jälkeen osallis-
tujat voivat hakeutua jatko-
kurssille, jolla on tarkoitus 

syventää ja harjaannuttaa pe-
ruskurssilla saatuja oppeja ja 
taitoja PST-kaluston käytössä 
ja nykyaikaisen taistelutek-
niikan osaamisessa. Lisäksi 
panssarintorjunnan käytännön 
harjoitteluun pyritään otta-
maan jo ensi vuoden aikana 
käyttöön puolustusvoimien 
uusimpia simulaattoreita.

Kaikki tulevat koulutustapah-
tumat toteutetaan viranomais-
ten voimassaolevien turvalli-
suusohjeistusten mukaisesti.

Suuri kiitos kaikille kurssille 
osallistuneille reserviläisille, 
kurssin osaaville kouluttajille, 
MPK Etelä-Suomelle ja Kaar-
tin jääkärirykmentille erittäin 
hyvin onnistuneesta ja opin-
täyteisestä viikonlopusta.

Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan MPK Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirin ensi vuo-

den monipuolisiin koulutusta-
pahtumiin!

TEKSTI JA KUVAT:
JARKKO TÖRMÄNEN
Ylil evp, PST-kurssin johtaja

PSVK-tuliasema. ( Kuva: Puolustusvoimat)

Kurssille osallistui pääasiassa 
nuoria reserviläisiä. 
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Helsingin Santaha-
minassa käy kuhina. 
Radioniemessä sijait-
seva Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Helsin-
gin koulutuspaikka vilisee 
maastoasuista väkeä, kun 
vapaaehtoiset reserviläi-
set laittavat varustehyllyjä 
järjestykseen.
Koronakevään tuoman pakol-
lisen tauon jälkeen MPK on 
jälleen aloittanut monipuo-
lisen kurssitoiminnan. Kun 
kurssilaiset saapuvat Santaha-
minaan, lähes ensimmäisenä 
heitä on vastassa perustamis-
kurssin eli Perkin väki.
Perustamiskurssilaiset ovat 
vapaaehtoisia reserviläisiä, 
joiden tehtävänä on jakaa va-
rusteet erilaisille maanpuo-
lustuskursseille saapuville. 
Varusteita on lukuisia aina 
pakista taisteluvyöhön ja telt-
tapatjasta maihinnousukenkiin 
saakka.
Yksi monista vapaaehtoisis-
ta on perustamisryhmässä 
pitkään mukana ollut Pirkko 
Laurila. Naisia on tällä hetkel-
lä mukana kaksi.
– Minut ainakin saa tulemaan 
mukaan juuri tämä samanhen-
kinen porukka. Tiukoistakin 
tilanteista selviää, kun ottaa 
mukaan hurtin huumorin, Lau-
rila lataa.
Radioniemen varastopäällik-
kö Timo Tuomi on toiminut 
perustamisryhmässä jo toista-
kymmentä vuotta.
– Äkkipäätä voisi kuvitella, 
että tämä homma olisi vain 
monotonista rättien jakamista, 
mutta ei se niin ole. Kaikki on 
suunniteltava etukäteen hyvin, 
sillä jos varustettavana on vii-
konloppuna 250 kurssilaista, 

yksityiskohtienkin on mentävä 
nappiin, Tuomi korostaa.
Perustamisryhmän johta-
ja Erkki Joukainen on usein 
mukana jakamassa varusteita 
Santahaminan Radioniemes-
sä. Hänellä on vakaa näkemys 
siitä, mikä pitää yllä kipinää 

saapua kerta toisensa jälkeen 
Perkin riveihin.
– Ryhmässä on hyvä yhteis-
henki ja tieto siitä, että täällä 
tehdään tärkeää työtä. Kaikilla 
on samankaltainen näkemys 
maanpuolustustyön tarpeelli-
suudesta, miehet pohtivat.

Joukainen toimii myös Vää-
pelikillassa, joka on huollon 
reserviläisten oma yhdistys.
Perustamisryhmän jäseneksi 
ovat tervetulleita kaikki maan-
puolustustyöstä kiinnostuneet 
reserviläiset. Mukaan pääsee 
helposti, vaikkapa aluksi vain 

tutustumaan toimintaan.
Lisätietoja saa perustamisryh-
män johtajalta Erkki Joukai-
selta: erkki.joukainen@gmail.
com, puh. 050 – 547 1336.

Kaksikymmentä taistelijaa 
osallistui MPK:n järjestä-
mälle kahden viikonlopun 
kestävälle ryhmänjohta-
ja -kurssille Tuusulassa 
4 – 6.9.2020 ja 30.10 – 
1.11.2020. 
Osallistujien joukossa oli 
motivoituneita ja kehittymis-
haluisia reserviläisiä ympäri 
Suomea. Enemmistö kurs-
silaisista kuului miehistöön. 
Viikonloput koostuivat osal-
listavista teoriaopinnoista ja 
käytännönläheisestä maasto-
harjoittelusta.
Kurssikokonaisuus tarjosi 
päivitetyn, nykyaikaisen ja 
konkreettisen tietopaketin 
jalkaväen taistelunjohtami-
sesta ryhmätasolla. Kurs-
sin aikana osallistujat saivat 
myös laajemman näkemyksen 
ryhmänjohtamisesta osana 
jääkärikomppanian taistelua. 
Vihollisen toiminta kuvattiin 
myös realistisella tasolla.

Taistelutapa ja tiedot 
ajan tasalle 2020 luvulle
Kurssilla käytiin käytännössä 
läpi ryhmänjohtajan rooli ja 
tehtävät joukkojen perusta-
misesta alkaen kohti taistelu-
kosketusta, huomioiden sekä 
puolustuskeskuksen, että ha-
jautetun taistelutavan erityis-
piirteet.
Koulutus antoi realistisen ku-
van vihollisen toiminnasta, 

joukoista ja kalustosta sekä 
taistelun tilannekuvan kehitty-
misestä viholliskosketukseen 
saakka. Kurssilla saatiin käy-
tännön työkaluja ja vakioituja 
toimintamalleja vähentämään 
taistelunjohtamisessa syn-

tyvää kitkaa. Koulutuksella 
vastattiin nykyaikaisen taiste-
lukentän vaatimuksiin, joissa 
korostuvat dynaaminen jouk-
kojen toiminta sekä yksilön 
aloitteellisuus ja kriittinen 
ajattelu.

Kurssilaisten   
kokemuksia
Saadussa palautteessa koros-
tui hyvä me -henki, jokainen 
otettiin huomioon yksilönä 

sotilasarvosta riippumatta. 
Koulutuksessa kannustettiin 
kysymään ja kyseenalaista-
maan vanhoja toimintatapoja 
ja kurssilla sai tuoda omia ky-
symyksiä ja kommentteja 
esille ilman pelkoa ”vääristä 

mielipiteistä”.  Kurssi laajensi 
omaa ajattelua ja osaamista 
taistelun johtamisesta selkein 
esimerkein. Kurssin toteutus 
oli keskusteleva ja ilmapiiril-
tään rento.

”Sisällössä oli paljon uutta, 
vaikka kotiuduin vasta 2018.”
”Kurssi ylitti odotukseni, 
pääsimme pureutumaan sy-
vällisesti nykyaikaiseen tais-
telunjohtamiseen!”
”Aika käytettiin tehokkaasti, 
ei turhaa hinkkausta, vaan 
pelkkää asiaa!”
Koulutuksen hyödyt käyttöön
Palautteesta ilmeni, että 
moni tulee hyödyntämään 
oppimaansa suoraan oman 
yksikkönsä tehtävässä. Kou-
lutus auttaa reserviläisuralla 
eteenpäin niin koulutuksen 
saanutta kurssilaista itseään 
kuin myös palvelustoverei-
ta. Uusien oppien viemistä 
kentälle helpottaa se, että 
vastaavanlaisia kurssikoko-
naisuuksia järjestetään myös 
joukkueenjohtajille, tulenjoh-
tajille, komppanian- tai tulen-
johtopäällikön ja komppanian 
vääpelin tehtävissä toimiville 
tai niihin hakeutuville.

TEKSTI KURSSILAISET, 
KUVA TURO ORASTE

Perustamiskurssi varustaa reserviläiset Sandiksessa

MPK:n ryhmänjohtajakoulutus valmentaa tulevaisuuden taistelunjohtajia!

Varusteita on lukuisia aina pakis-
ta taisteluvyöhön ja telttapatjasta 
maihinnousukenkiin saakka.

Viikonloput koostuivat osallistavista teoriaopinnoista ja käytännönläheisestä maastoharjoittelusta.
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Lauantaina 24.10.2020 pa-
risenkymmentä naista tu-
tustui Nuuksion maastoon 
suunnistuksen ja vael-
luksen merkeissä. Sää oli 
tähän tapahtumaan mitä 
mainioin, aurinko paistoi 
ja lämpötila oli yön pikku 
pakkasen jälkeen plussan 
puolella.
Kurssin oli tilannut Maan-
puolustusnaisten Liitto, mutta 
kurssi oli avoin kaikille nai-
sille.
Alkuun käytiin lyhyesti läpi 
suunnistusta ja karttaa – kurs-
silaisille oli lähetetty etukä-
teen karttamerkit tutustutta-
viksi.
Reitti alkoi polkua pitkin. Vä-
lillä pysähdyttiin tarkistamaan 
ovatko kaikki kartalla eli 
tietävätkö kurssilaiset missä 
ollaan. Suunnistusrasteja oli 
merkitty kartalle yhteensä yh-
deksän.
Kakkosrasti oli Valklammen 
pohjoispuolella ja näkymät 
lammelle olivat komeat. Pai-
kalle piti tietenkin pysähtyä 
hetkeksi valokuvaamaan upe-
aa maisemaa.
Kolmosrasti oli Mustalam-
pi-Valklampi välisellä alueella 
ja maisemat olivat tietenkin 
komeat kumpaankin suun-
taan. Kolmosrastilta lähdettiin 

kahden suoalueen väliselle 
kannakselle. Tässä kohtaa läh-
dettiin kunnolla polulta pois. 
Kurssilaiset pohtivat yhdessä 
ja erikseen mikä on se oikea 
kohta lähteä pois polulta, jot-
ta saadaan hyvä suunta kohti 
seuraavaa rastia.
Viitosrastia kohti mentäessä 
kurssin vetäjä, Harry Sainio 
arvuutteli, miksi suunnistaja 
on hyvä meteorologi – kartal-
ta löytyi hyvä lämmin kohta 
maastossa. Vastaus oli tieten-
kin mukava ylämäki, jossa tuli 
hieman lämmin.
Maastossa tarkkailtiin eri 
muotoja kartalla. Löytyi mm. 
”nenä” kuutosrastin vierestä.
Holma-Saarijärvi rastilla oli 
pieni tauko. Jokainen söi ja joi 
omia eväitään. Lopuksi otet-
tiin yhteiskuva.
Viimeiselle rastille ja takaisin 
autojen luokse mentiin pol-
kuja pitkin. Olimme lähteneet 
aamulla aikaisin yhdeksältä, 
jolloin liikenteessä oli vä-
hemmän ihmisiä. Nyt takaisin 
tullessa huomasi, että ihmis-
määrät poluilla kasvoivat huo-
mattavasti, samoin autopaikat 
olivat täynnä ja me vapautim-
me lähtiessämme autopaikko-
ja seuraaville metsään samoa-
maan haluaville.

 KUVAT: 
ANNE TURUNEN

Suunnistuskurssi ja vaellus naisille Nuuksiossa

Reserviläisliiton jäsenkas-
vu on tänä vuonna kiihty-
nyt edelleen. Jäsenyyttä 
hakeneiden määrä on yli 
22 prosenttia viimevuotis-
ta korkeammalla tasolla. 
Kuluvan vuoden lopulla liitty-
neiden kokonaismäärän ennus-
tetaan nousevan peräti 3.100 
henkilöön. Suomen suurim-
man maanpuolustusjärjestön, 
Reserviläisliiton varapuheen-
johtaja Terhi Hakola iloitsee 
tilanteesta.
– Reserviläisliittoon liittynei-
den hurja määrä kertoo suoma-
laisten vahvasta maanpuolus-

tustahdosta, mutta myös siitä, 
että liiton moderni viestintä 
toimii. Parhaillaankin meillä 
on käynnissä massiivinen so-
me-kampanja, jolla tavoitam-
me yli 1,1 miljoonaa suoma-
laista.
Reserviläisliiton kokonaisjä-
senmäärä on nyt 38.229 henki-
löä, mikä on kaikkien aikojen 
korkein taso. Vuoden lopulla 
jäsenmäärän ennustetaan nou-
sevan yli 38.500 henkilön ta-
solle. Hakola muistuttaa, että 
liiton jäsenmäärä on noussut 
käytännössä yhtäjaksoisesti jo 
yli kahden vuosikymmenen 
ajan.

– Reserviläisliiton vahva ja pit-
käaikainen jäsenkasvu todistaa 
jälleen kerran todeksi sen, että 
maanpuolustus on Suomessa 
koko kansan asia. Puolustusta 
halutaan olla tukemassa ikään, 
sukupuoleen ja sotilasarvoon 
katsomatta. Reserviläisliitto 
tarjoaa siihen kaikille suoma-
laisille kanavan.
Yli puolet kuluvana syksynä 
jäsenyyttä hakeneista on ollut 
alle 40-vuotiaita. Naisia liitty-
neistä on ollut 14 prosenttia. 
Varusmiespalveluksen tai nais-
ten vapaaehtoisen asepalve-
luksen heistä on suorittanut 86 
prosenttia. Miehistöön kuulu-

via on ollut noin 49 prosenttia, 
aliupseereita noin 45 prosent-
tia ja upseereita hieman vajaat 
kuusi prosenttia.
Reserviläisliiton perustamises-
ta tulee tänä vuonna kuluneek-
si 65 vuotta. Liitto toteuttaa 
juhlavuoteensa liittyen laajan 
jäsenhankinta- ja mainoskam-
panjan sosiaalisessa mediassa. 
Lokakuun alussa alkanut ja 
itsenäisyyspäiväviikolla hui-
pentuva kampanja tavoittaa yli 
miljoona suomalaista.

Reserviläisliitossa jäsentulva

Reitti alkoi polkua pitkin. 
Välillä pysähdyttiin tar-
kistamaan ovatko kaik-
ki kartalla eli tietävätkö 
kurssilaiset missä ollaan. 
Suunnistusrasteja oli mer-
kitty kartalle yhteensä yh-
deksän.
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Koulutukseen osallistumisen pelisäännöt
Valitse koulutuskalenterista tapahtuma, johon haluat ilmoittau-
tua ja ilmoittaudu ohjeiden mukaisesti. Mikäli et ole kirjautunut 
MPK:n järjestelmään, kirjaudu ensin ohjeiden mukaan ja ilmoit-
taudu sen jälkeen tapahtumaan. Ota tarvittaessa yhteyttä oman 
alueesi maanpuolustuspiiriin.
Kaikissa MPK:n koulutustapahtumissa noudatetaan alla olevia 
pelisääntöjä. Lue ne ennen kun ilmoittaudut.
Henkilötietojen käyttö on määritelty tietosuojaselosteessa.

1. Henkilötietojen käsittely
Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja 
salasanan avulla. Näin yhteystietosi, ilmoittautumis- ja osallis-
tumistiedot sekä MPK:n kursseille osallistuminen tallentuvat 
MPK-kortillesi.
Mikäli haluat, että tietosi poistetaan henkilörekisteristä, ota yh-
teyttä lähimpään MPK:n piiritoimistoon.
Henkilötietojen käyttö on MPK:n tietosuojaselosteen mukaan 
rajattu käyttöoikeuksin siten, että yksityiskohtaiset rekisteritie-
dot ovat vain MPK:n palkatun henkilöstön käytettävissä. MPK:n 
määrittelemät vapaaehtoiset koulutuksen johtajat ja kouluttajat 
näkevät tapahtumakohtaisessa osallistujarekisterissä ainoastaan 
johtamaansa koulutustapahtumaan osallistuvien henkilöiden 
etu- ja sukunimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä 
kyseiseen koulutustapahtumaan liittyvien alku- ja loppukartoi-
tuksien sekä palautekyselyiden vastaukset.

2. Vahvistus ilmoittautumisesta ja osallistujaksi hyväksymi-
nen
Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta viestin sähköpostiisi. Kun 
sinut on hyväksytty osallistujaksi, saat uuden sähköpostin. MPK 
valitsee kursseille hyväksyttävät henkilöt olemassa olevien tieto-
jen sekä käytettävien resurssien ja tilojen mukaisesti.
Henkilö on itse vastuussa yhteystietojensa oikeellisuudesta. 
Kurssivahvistukset ja muu kurssia koskeva posti lähetetään hen-
kilötiedoissa olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen

3. Kurssimaksu
Useimmat MPK:n koulutustapahtumat ovat maksullisia. Hinta 
on näkyvillä kotisivujen koulutuskalenterissa. Lasku lähetetään 
kurssille hyväksytyille osallistujille sähköpostitse. Kurssimaksu 
maksetaan seuraavan ohjeistuksen mukaisesti eräpäivään men-
nessä, ennen kurssin alkamista.

4. Kurssipaikan peruuttaminen
Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin al-
kua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta pii-
riin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallis-
tumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on 
maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi 
sairastuminen tai loukkaantuminen.
Maksuttomilla kursseilla peritään 40 euron maksu, mikäli kurs-
sille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan 
umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

5. Kurssiturvallisuus
Jokaisesta kurssista tehdään turvallisuussuunnitelma. Siihen 
kirjataan tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden 
tiedot, arvioidaan tapahtuman riskit sekä tehdään suunnitelma 
niiden hallitsemiseksi.
Suunnitelmassa käydään läpi muun muassa tapahtuman henki-
löstön ensiapu-, alkusammutus- ja evakuointivalmiudet sekä 
onnettomuustilanteessa toimiminen. Osallistujan tulee noudattaa 
kurssinjohtajan ja kouluttajien antamia ohjeita kaluston käytöstä 
ja koulutuspaikalla toimimisesta. Kursseilla noudatettava turval-
lisuus on käsitelty tarkemmin MPK:n Kurssiturvallisuuskäsikir-
jassa.

6. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset pohjau-
tuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työturvallisuusla-
kiin. Näihin lakeihin perustuvat velvoitteet ja oikeudet koskevat 
kaikkia toimintaan osallistuvia. Toiminnassa noudatetaan ehdo-
tonta syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän kieltoa. Lue lisää MP-
K:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjeesta.
Jokaisen MPK:n kurssilaisen ja toimihenkilön oikeuksiin ja vel-
vollisuuksiin kuuluu rikkomuksiin ja laiminlyönteihin puuttumi-
nen viipymättä.

7. Vakuutus
MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa koulutuspaikalla ilmoit-
tautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin eivät sisälly vakuutuk-
seen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, 
kellot yms.), auton, veneen yms. rikkoutumista tai katoamista 
pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapa-
turmavakuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, 
kuulokojeet tms).

8. Koulutuskieli
Kurssien koulutuskieli on suomi, ellei kurssi-ilmoituksessa toi-
sin mainita. Jos henkilö epäilee, että hänen suomen kielen taiton-
sa ei ole riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen, hänen on 
ilmoitettava siitä hyvissä ajoin etukäteen kurssinjohtajalle.

9. Päihteet
Päihteiden käyttö koulutuksen aikana ja päihtyneenä koulutuk-

seen osallistuminen on kielletty. Päihtynyt henkilö poistetaan 
koulutuksesta.

10. Toimintakyky
Kurssille osallistujan on ilmoitettava ennen tapahtuman alkamis-
ta kurssinjohtajalle kurssin läpivientiin vaikuttavista sairauksista 
tai muista fyysisistä ja henkisistä rajoitteista. Kurssinjohtaja voi 
rajoittaa osallistujan osallistumista joihinkin osioihin, jos hän 
katsoo sen vaarantavan henkilön itsensä tai muiden kurssilaisten 
turvallisuuden.

11. Ruoka-aineallergiat ja lääkeallergiat
Jos kurssin hintaan sisältyy ruokailu, osallistujan tulee ilmoit-
taa mahdolliset ruoka-aineallergiat hyvissä ajoin ennen kurssin 
alkua.
Kurssin läpivientiin vaikuttavista lääkeallergioista ja lääkkeiden 
käytöstä on kerrottava kurssinjohtajalle ennen kurssia.

12. Ikärajat ja nuoret oppilaat
MPK:n koulutukset ovat avoimia Suomen kansalaisille. MPK:n 
koulutuksen ikäraja riippuu koulutuskorista. Alle 18-vuotiailla 
tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus, ennen kuin hänet voi-
daan hyväksyä tapahtumaan.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistumi-
nen ei ole mahdollista alle 18-vuotiaalle.
Tutustumistoimintaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttä-
neet Suomen kansalaiset.
Tiedotus- ja valistustapahtumiin sekä varautumis- ja turvalli-
suuskoulutukseen voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki 15 
vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Poikkeukset tästä ikärajas-
ta on mainittu tapahtuman perustiedoissa.

13. Palaute
Osallistujilta pyydetään palaute jokaisen kurssin jälkeen. Muu 
palaute annetaan piirin toimistoon.

14. Kuvaaminen koulutustapahtumissa
Koulutustapahtumien aikana MPK:n edustajat voivat kuvata 
koulutustoimintaa. Kuvia käytetään MPK:n omassa viestinnäs-
sä, kuten esitteissä ja koulutuksia koskevissa lehtikirjoituksissa. 
Mikäli joku ei halua itseään kuvattavan, hänen tulee ilmoittaa 
kuvaajalle asiasta. Jos kuvaaminen on rajoitettu jollakin alueella, 
siitä ilmoitetaan osallistujille tapahtuman alussa.

15. Rinnasteisten kertausharjoituspäivien kertyminen reser-
viläisille
Reserviläiset voivat saada MPK:n koulutukseen osallistumisesta 
rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen rinnasteisten kertausharjoitusvuoro-
kausien myöntämispäätöksen tekee Puolustusvoimien aluetoi-
misto. Jos sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta 
saa rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, asiasta mainitaan 
kurssi-ilmoituksessa. Rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia 
koskevat tiedot siirretään Puolustusvoimien rekisteriin vähintään 
kaksi kertaa vuodessa.

Kevään 2021 kurssit

Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi #02 (1/3) 
Tuusula
8.1.2021 - 10.1.2021
Reserviläisjohtaja-1 #01 (1/2)Tuusula
9.1.2021 - 10.1.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (1/4) Tuusula
15.1.2021 - 17.1.2021
Jalkaväki: Ryhmänjohtaja, jatkokurssi #02 (1/2) Tuusula
15.1.2021 - 17.1.2021
Tiedustelun perusteet HELSINKI
22.1.2021 - 24.1.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
22.1.2021 - 24.1.2021
Taistelijan peruskurssi: Maakuntakomppanian peruskurssi 1/2 
HELSINKI
22.1.2021 - 24.1.2021
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 1/2 HELSINKI
22.1.2021 - 24.1.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
29.1.2021 - 31.1.2021
Kranaatinheittimistön peruskurssi HELSINKI
29.1.2021 - 31.1.2021

KRH-laskijan jatkokurssi HELSINKI
29.1.2021 - 31.1.2021
Panssaritorjunnan perusteet HELSINKI
29.1.2021 - 31.1.2021
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet I HELSINKI
29.1.2021 - 31.1.2021

Taisteluensiapu (jokaiselle taistelijalle), perus HELSINKI
30.1.2021
Arjen viestivälineet: arjen viestivälineiden hyödyntäminen 
paikallispuolustuksessa HELSINKI
30.1.2021 - 31.1.2021
Reserviläisjohtaja-1 #01 (2/2) Tuusula
6.2.2021 - 7.2.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
12.2.2021 - 14.2.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 1/2 HELSINKI
12.2.2021 - 14.2.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
19.3.2021 - 21.3.2021
Liikkeen edistämisen peruskurssi HELSINKI
19.3.2021 - 21.3.2021
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 2/2 HELSINKI
19.3.2021 - 21.3.2021
Jalkaväki: Lentotiedustelun, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula
20.3.2021
Räjähdetietoisuus (CIED), jatkokurssi #01 (1/1) Tuusula
9.4.2021 - 11.4.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
16.4.2021 - 18.4.2021
Aluevalvonnan peruskurssi II, 1/2 HELSINKI
16.4.2021 - 18.4.2021
ELSO peruskurssi HELSINKI
16.4.2021 - 18.4.2021
SPOL henkilösuojaus I, 1/2 HELSINKI
16.4.2021 - 18.4.2021
Tulenjohdon peruskurssi HELSINKI
16.4.2021 - 18.4.2021
Reserviläisjohtaja-2 #01 (1/2) Tuusula
17.4.2021 - 18.4.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
23.4.2021 - 25.4.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 2/2 HELSINKI
23.4.2021 - 25.4.2021
Johto- ja tukikurssi HELSINKI
7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilas HF, radioasema ja radioliikenne, jatkokurssi HELSINKI
7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet II HELSINKI
7.5.2021 - 9.5.2021
SPOL henkilösuojaus I, 2/2 HELSINKI
7.5.2021 - 9.5.2021
Taisteluensiapu II (jokaiselle taistelijalle), perus HELSINKI
8.5.2021
ELSO jatkokurssi HELSINKI
14.5.2021 - 16.5.2021
ELSO jatkokurssi HELSINKI

14.5.2021 - 16.5.2021
Intti tutuksi naisille HELSINKI
14.5.2021 - 16.5.2021
Panssarintorjunnan perusteet 2/2 HELSINKI
14.5.2021 - 16.5.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi II, ½ HELSINKI
14.5.2021 - 16.5.2021

MPK Etelä-Suomen kurssikevät 2021
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Maanpuolustuskoulutus 
MPK:n nettisivut ovat saa-
neet uuden graafisen il-
meen marraskuun alussa. 
Sivustoa on uudistettu sekä 
ulkoasultaan raikkaammaksi 
että paremmin saavutettavuus-
lainsäädännön vaatimusten 
mukaiseksi.
Osana uudistusta etusivun 
koulutusluettelo sekä Kou-
lutukset-valikko jakautuvat 
uusiin koulutusaihekohtaisiin 
sivuihin, joille on annettu 
omat, kohderyhmää kuvaavat 
tunnusvärit. Maastonvihreästä 
väristä tunnistat reserviläi-
sille tarkoitetun sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulu-
tuksen, huomiota herättävästä 
oranssista kaikille kansalaisil-
le soveltuvat koulutusaiheet ja 

teräksenharmaasta koulutta-
jille ja vapaaehtoistoimijoille 
suunnatun koulutuksen.

MPK-korttiin   
versiopäivitys
MPK-kortti eli osallistujan 
omien tietojen ja osallistumis-
ten hallinta on päivitetty uu-
distuksessa uuteen versioon. 
Uudistuksen tarkoituksena on 
entistä helppokäyttöisempi ja 
luettavampi MPK-kortti, josta 
omat tiedot löytyvät helposti.
Ennen MPK-kortin versiopäi-
vitystä MPK on uudistanut 
osaamisenhallintaan tarkoi-
tetut profiilitiedot, joita ovat 
esimerkiksi sitoutuminen, lu-
vat ja oikeudet sekä osaami-
nen. Uudistuksessa on pyritty 
huomioimaan kaikki MPK:n 

koulutuksen järjestämisen 
kannalta tarpeelliset tiedot ja 
poistamaan järjestelmästä tar-
peettomat. Lisäksi huomion-
osoitukset siirretään myöhem-
min erilliseen rekisteriin pois 
MPK-kortilta.
Vielä keskeneräistä osaami-
senhallinnan uudistusta teh-
dään pala palalta. Esimerkiksi 
osaamistietoja lisätään sitou-
tuneille talven aikana.

Nykyinen Reservin Ampuma-
turva -järjestelmä loppuu ny-
kyisen turvakauden päättyes-
sä eli 31.1.2021. Taustalla on 
Finanssivalvonnan keväällä 
tekemä päätös ryhmäetuva-
kuutuksista, minkä johdosta 
ampumaturvan kaltaiset, jär-
jestöjen jäsenille myytävät 
vakuutuspaketit eivät ole enää 
jatkossa mahdollisia. Turva-
järjestelmän päättymisestä tie-
dotetaan myöhemmin kirjeitse 
kaikille turvan nykyisille hal-
tijoille.
Reservin Ampumaturva on ol-
lut tarkoitettu Reserviläisliiton, 
Suomen Reserviupseeriliiton, 

Suomen Rauhanturvaajaliiton, 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
ja Maanpuolustusnaisten Lii-
ton jäsenille. Turva on antanut 
osallistumisoikeiden Reservi-
läisliiton, Suomen Reserviup-
seeriliiton ja Reserviläisurhei-
luliiton liittotason kilpailuihin 
sekä muihin tapahtumiin, jois-
sa ammunta on keskeisessä 
roolissa. Kilpailut ja omaeh-
toisen harjoittelun kattanut 
turva on sisältänyt tapaturma- 
ja vastuuvakuutuksen, joiden 
sisältämän vakuutusturvasta 
on vastannut Fennia.

Nykymallinen ampumaturva päättyy

MPK-kortti ja -sivut uudistuivat

Keväällä alkaneesta koronaepidemiasta 
tuli paljon pahempi ja sitkeämpi riesa 
kuin miltä aluksi näytti. 

Epidemian uudelleen kiihtyessä syksyn pime-
tessä, joudumme jälleen tottumaan uusiin arkea 
rajoittaviin toimiin. Loppusyksyn ja talven toi-
minnot on suunniteltava sillä varauksella, että 
muutoksia käytännön järjestelyihin ja peruu-
tuksiakin vääjäämättä tulee.
Yhdistysten ja piirien syyskokoukset voi ke-
vään tapaan järjestää etäkokouksena myös syk-
syllä, vaikka yhdistyksen säännöissä tätä vaih-
toehtoa ei olisikaan sallittu. Tämän käytännön 
mahdollistava väliaikainen laki on voimassa 
30.6.2021 asti. Kokoukset tulee kuitenkin pitää 
säännöissä mainittujen määräaikojen puitteissa.
RUL:ssa on pidetty mm. liittovaltuuston, -halli-
tuksen ja toimikuntien kokouksia kuluvan vuo-
den aikana varsin sujuvasti sekä etäkokouksina 
että yhdistettyinä lähi- ja etäkokouksina. Yksi 
korona-ajan myönteisistä opeista on varmaan-
kin tehokkaan etätyöskentelyn lisääntyminen. 
Hyvin järjestetyllä etäkokouksella saavutetaan 
sekä ajallisia että taloudellisia säästöjä.
Helpot ja tehokkaatkaan etäkokoukset eivät 
kuitenkaan voi eivätkä saa sivuuttaa kokonaan 
lähitoimintoja. Reserviupseeritoiminta on mo-
nipuolista tekemistä, jossa ylläpidetään ja ko-
hotetaan maanpuolustushenkeä, toimintakykyä 
ja osaamista. Näistä asioita voidaan vain rajal-
lisesti hoitaa sähköisten kanavien kautta. Esi-
merkiksi ampumataidon tai fyysisen kunnon 
ylläpito ei oikein onnistu verkon välityksellä. 
Samoin toisen ihmisen kohtaaminen elävässä 
elämässä on usein antoisampaa, kuin keskuste-
lu netin kautta.
Juuri nyt vallitsevasta koronatilanteesta huo-
limatta meillä on vahvasti katse eteenpäin. 
Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu on käyn-
nissä niin yhdistyksissä, piireissä kuin liitossa-
kin. Ensi vuonna tarkoituksenamme on juhlia 
100-vuotiasta Haminan Reserviupseerikoulua, 
kun ne juhlat jäivät tänä vuonna kokematta.
Vuosi 2021 on myös Suomen Reserviupseeri-
liiton 90-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään mo-

nen mukavasti erilaisen tapahtuman avulla eri 
puolilla maata. Yhdistysten ja piirien toivotaan 
järjestävän ensi vuonna uusia ja perinteisiäkin 
tapahtumia RUL 90 -tunnuksen alla. Liitto 
tukee näiden tapahtumien järjestämistä sekä 
markkinoimalla että taloudellisilla kannusteilla.
Koronan yli katsomista on myös käynnissä ole-
va pohdinta yleisen asevelvollisuuden tulevai-
suudesta. Keväällä on asetettu parlamentaarinen 
komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden 
kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttämistä. Komitean puheenjohtajana toimii 
kansanedustaja Ilkka Kanerva

Komitean työssä esille nousevia kysymyksiä 
ovat mm. onko asevelvollisuus Suomen malli 
jatkossakin ja onko koko ikäluokkaa koskeva 
kansalaispalvelus vaihtoehto nykyiselle asevel-
vollisuudelle? Tällä hetkellähän yksi ongelma 
on, että maanpuolustusvelvollisuus koskettaa 
koko ikäluokkaa, mutta siihen keskeisesti liit-
tyvän varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaa 
vain osa ikäluokasta. Keskustelu asevelvolli-
suuden kehittämisestä kiihtyy varmasti talven 
aikana. RUL on aktiivisesti mukana tässä kes-
kustelussa. Yksi tärkeä tehtävämme on varmis-
taa, että keskustelussa aidon oikeasti pohditaan 

koko asevelvollisuusajan kehittämistä eikä kes-
kitytä pelkästään kutsuntoihin tai varusmies- ja 
siviilipalvelukseen. Sotilaallisessa maanpuo-
lustuksessa reservin osaamisella ja toimintaky-
vyllä on ratkaiseva rooli. Siksi myös reservin 
roolin, tehtävien ja koulutuksen pitää olla ase-
velvollisuuden kehittämisen ytimessä.

JANNE KOSONEN

Katse koronan yli
Kuva: Pasi Lindroos

- Juuri nyt vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta 
meillä on vahvasti katse eteenpäin, arvelee majuri 
(res) Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliiton 
toiminnanjohtaja.

Esimerkiksi ampumataidon tai fyysisen kunnon ylläpito ei oikein onnistu verkon välityksellä. 



22 Oltermanni

Reservin upseerien ylennykset
Tasavallan presidentti on it-
senäisyyspäivänä 6.12.2020 
ylentänyt yhteensä 536 reser-
vin upseeria ja erikoisupseeria. 
Everstiluutnantiksi kaksi, maju-
riksi 18, kapteeniksi 79, kaptee-
niluutnantiksi viisi, teknikko-
kapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 
181, merivoimien yliluutnan-
tiksi 17, lääkintäyliluutnantiksi 
yksi,merivoimien lääkintäyli-
luutnantiksi yksi, luutnantiksi 
206, merivoimien luutnantiksi 
21, lääkintäluutnantiksi kolme, 
ja vänrikiksi yksi henkilö.
Everstiluutnantiksi:
JANHUNEN Harri Timo S Tuusula

Majuriksi:
BOM Marko Olavi Espoo
LINDQVIST Titta Anneli Helsinki
LONKARI Atte Valtteri Helsinki
LUOTONEN Marko Petri J Helsinki
REUNANEN Kari Juhani Espoo
TULOKAS Tatu Matti Sipoo

Kapteeniksi:
HEIKURA Markku Tapio
HUSU Timo Petteri Helsinki
JOKI-SUIKKO Timo Marko Vantaa
JULIN Tuomas Veli Juhani Helsinki
KAUNISMÄKI Joni Pekka
KOSAMO Jarmo Matias Porvoo
LAITINEN Arttu Ilmari Helsinki
LINDSTRÖM Aku Petteri Järvenpää
LUMIALA Veli-Matti Espoo
MANTILA Juha Elias Helsinki
MARJONIEMI Hannu Olavi Helsinki
MATTURI Mika Jaakko Helsinki
MÄKELÄ Klaus Antero Hyvinkää
NIEMINEN Juha Antti Olavi Vantaa
OJALA Perttu Juha Samuel Espoo
PALOKANGAS Juha M Helsinki
PUSA Tuomas Petteri Tuusula
PUUMALAINEN Markku  Helsinki
PÄLÄ Erkka Petteri Nurmijärvi
SALONEN Mikko Samuli Helsinki
SEPPÄLÄ Tero Juha Samuli Tuusula
SUVISAARI Juha Pekka Vantaa
TAMMIMÄKI Anne Emilia Helsinki
TUOMAINEN Jani-Matti Vantaa
VANHATALO Antti Juhani Helsinki

Kapteeniluutnantiksi:
KUUTTI Kai Mika Juhani Espoo
LAMMI Olli-Pekka Helsinki
PELTOMÄKI Ari Mikael Espoo
SEPPÄLÄ Matti Olavi Järvenpää
WAHLSTEIN Karl Rurik C

Yliluutnantiksi:
AAV Ari Jussi Olavi Porvoo
ANTTILA Teemu Tuomas T Helsinki
AROLA Ville Pekka Vantaa
ARVOLA Arto Juhani Järvenpää
BORG Mika Juhani Helsinki
BROLA Mirva Jasmine Espoo
DAHLSTRÖM Jan Emil Vantaa
DAVIS Quentin Markus Järvenpää
EKLÖF Tom Leif Helsinki
ERIKSSON Joni Mikael Helsinki
FRÖBERG Jari Juhani Alarik Siuntio
HAIKONEN Pauli Mikael Helsinki
HAIMI Toivo Helsinki
HALONEN Jukka Paavo Espoo
HARTIKAINEN Otto Porvoo
HELASMÄKI Raimo Olavi Espoo
HIETALA Emmi Elisa Espoo
HIRVIKOSKI Frans Akseli  Vantaa
HOLAPPA Lauri Henrik Helsinki
HOLMSTRÖM Aini Axi V Helsinki
HUOKUNA Tuomas Touko P Espoo
HUOTARI Ari-Pekka Espoo
JANTUNEN Lauri Heikki O Helsinki
JOENSUU Matias Olavi Helsinki
JOLKKONEN Jani Harri M Espoo
KALEVA Leila Henriikka Helsinki
KALLIALA Juho Eelis Antero
KANKARE Toni Matti T Helsinki
KARHUNEN Aku Santeri Helsinki
KESKITALO Antti Kirkkonummi
KILPELÄINEN Jenni Maria Helsinki
KUMPULA Jarmo Pertti Porvoo
KUOPPALA Juho Mikael Helsinki
KURONEN Mika Markus Tapio Lohja
KUUKKA Väinö Ilmari Helsinki
KUUSELA Kim Petteri Vihti
KYMÄLÄINEN Ville Antti Helsinki
LAINE Antti Miikka  Helsinki
LAURELL Tom Henrik Vantaa
LAURIKAINEN Heikki K Porvoo
LEMPONEN Miika Tapio Espoo
LIIMATTA Joonas Arttu I Mäntsälä

LINDHOLM Joachim S  Helsinki
LYLY Jarkko Peteveikko Espoo
LÄNSIVUORI Sami H Nurmijärvi
MARTIKAINEN Jyrki Kirkkonummi
MATTILA Karol Mikael Helsinki
MELLIN Miika Joonas Helsinki
MONONEN Mikko Valtteri Helsinki
NAHKASIIPI Veera Eija  Vantaa
NIINIKOSKI Tapio Jorma Espoo
NISKANEN Lotta Liisa Espoo
OJALA Samuli Johannes Helsinki
PATJAS Martti Tommi Ilari Sipoo
PELTONEN Oona Katariina Kerava
POIKULAINEN Niko H Helsinki
PULKKINEN Timo Olavi Lohja
PYLVÄNÄINEN Jaakko E Helsinki
PYÖKKIMIES Kimmo Juhani Turku
RAUHALA Olli-Pekka Samuli Espoo
RAUTIAINEN Juho Aatos Helsinki
RUHANEN Teemu Ensio Espoo
RYTIVAARA Antti Juhana Porvoo
RÄTY Harri-Pekka Helsinki
SAINIO Harry Olof Hjalmar Espoo
SALMINEN Mika Olavi Espoo
SARANPÄÄ Timo Jaakko Helsinki
SELIN Toni Henrik Helsinki
TERVAHAUTA Markku PHelsinki
TIITTA Janne Jouko Helsinki
TORIKKA Arto Tapani Vantaa
VAARALA Jari Pentti Karkkila
VAARAMA Eetu Matias Helsinki
VALANTI Tessa Kaarina Järvenpää
VALTAMO Juha Tapio Helsinki
WALTARI Harri Mikael Espoo
VAPAKARI Tomi Juho Kalervo
WASILJEFF Lars Jonas Raasepori
WILLMAN Jaakko Olli Petteri Espoo
YLINEN Sauli Einari Helsinki

Yliluutnantiksi (ME):
ASP Anne Sofia Espoo
LEHMUSOJA Lauri Mikael Helsinki
LILJEQUIST Ludvig Karl Helsinki
SALONIUS Kenneth   Kirkkonummi
SIRÉN Philip Mathias Helsinki

Luutnantiksi
AHONEN Jesse Juhani Helsinki
AVELLAN Timo Tuomas V Helsinki
AYUB Mikko Karim Helsinki
BAARMAN Niklas Juhana Espoo
BLISS Olli Douglas Kirkkonummi
BOMAN Kalle Erik Aleksi Espoo
ENGSTRÖM Vesa Juhani Espoo
ERJAMA Melina Minea Martta Oulu
ERKKILÄ Olli Elias H Helsinki
HIRVONEN Kasperi Leo N Vantaa
HUSGAFVEL Erik Jalmar Espoo
HYVÄRINEN Topi Tapani Vantaa
HÄNNINEN Olli Juhani Vantaa
ISOKANGAS Jouko Petteri Tuusula
ISOKÄÄNTÄ Max Joakim Helsinki
JAAKKOLA Santeri Olavi Vantaa
JAATINEN Mika Juhani Helsinki
JOKINEN Alpi Lorenzo Espoo
KAINULAINEN Juha Petri Vantaa
KALLIO Juhani Antti Oskari Helsinki
KAMPPINEN Aleksi Johannes Espoo

KARHUNEN Jussi Kirkkonummi
KARJANLAHTI Emilia Helsinki
KAUTTU Topi Matti Tuomas Helsinki
KEINÄNEN Matias J Helsinki
KERE Eero Hermanni Helsinki
KETO Joni Matti Helsinki
KETOLA Veli-Pekka Helsinki
KIVIMAA Onni Urho Ilmari Espoo
KOISTINEN Miika Juhani Vantaa
KOLA Atte Aake Aleksi Helsinki
KOLKKA Jari Kristian Espoo
KOLSI Ville Pertti Oskari Helsinki
KOMMONEN Mats Robert Vihti
KOSKENPATO Kristian NHelsinki
KOSKINEN Jani Toivo Vantaa
KOSKINEN Panu Tapani Espoo
KUNTSI Valtteri Tuomas Helsinki
KÄNKÄNEN Janne-Heikki Helsinki
LAHDELMA Teemu Valtteri Helsinki
LAHTINEN Juho Santeri Kerava
LAPPI Leevi Joonatan Helsinki
LARINKARI Risto Jorma Helsinki
LEHTONEN Eetu Santeri Järvenpää
LEINO Mikko Kalevi Espoo
LEIVO Jirko Eino Olavi Helsinki
LIIMATTA Juho Henrik Hyvinkää
LINDQVIST Henry Juhani Vantaa
LOUHIVAARA Janne Aleksi Helsinki
LÖRINCZ Kethlin Edith Helsinki
MAGD Noora Ahmed Vantaa
MIIKKULAINEN Lauri J Helsinki
MÄKÄRÄINEN Mikko A Askola
MÄÄTTÄ Tomas Antero Hyvinkää
NEUVONEN Esa Juhani Espoo
NIEMI Joni Joel Vantaa
NIINIMÄKI Kari Kalevi Espoo
NIIRANEN Arno Olavi Helsinki
NYKÄNEN Sami Kalevi Espoo
OINONEN Pontus Helsinki
OJANEN Rasmus Helmer Helsinki
PANSCHIN Joel Alexander Järvenpää
PITKÄNEN Elias Timo E  Hyvinkää
PLIT Herkko Riku Uolevi Espoo
PUUSTINEN Otto Samuli Helsinki
RAITANEN Janne Sakari Vantaa
RANTALA Sampo Oskar J Helsinki
RENTOLA Tuomas Oskari Tuusula
RINKINEN Mikko-Oskari Helsinki
ROSENLEW Alexander W Helsinki
SECOMANDI Mikael Luis Vantaa
SILJANDER Henri Eerik J Nurmijärvi
SOINI Mika Tapio Espoo
SUKSI Tomi Henrikki Tuusula
SUURNÄKKI Petri Matti T Espoo
TIKKANEN Heikki O Kirkkonummi
TIKKANEN Vesa Kalervo Hyvinkää
TOUHONEN Jani Kalevi Vantaa
TURKU Perttu Ilmari Helsinki
TÖRMÄ Markus Mikael Axel Espoo
UUSI-SALAVA Katriina L Helsinki
VARONEN Konsta Espoo
VARTIAINEN Jaakko N Helsinki
VIITALA Ville Henrik K Helsinki
WINNETT Terhi Katariina Vantaa
VIRKAJÄRVI Jussi Jesper Espoo
VÄISÄNEN Juuso Kristian Helsinki
VÖRLIN Teemu Johan Nurmijärvi
YLÖNEN Ian Sebastian Helsinki

Luutnantiksi (ME):
BERGSTRÖM Axel Kristian
BORODAVKIN Jan Patrik Helsinki
HELANIEMI Pertti Kaarle Helsinki
HÄGGMAN Jere Juhani Porvoo
IKONEN Juho Tuomas Espoo
KAIKU Jere Sakke Samuli Helsinki
KUNTSI Sofia Caroline Espoo
KYLÄ-LIUHALA Sonny P Helsinki
LEISTI Simo Santeri Tuusula
MÄKINEN Ville Antero Helsinki
NILSSON Carl Anton R Helsinki
TOIMI Timo Antero Espoo
TOIVARI Maunu Filip Turku
TULIVIRTA Karoliina S Helsinki
VAINIO Mikael Matias Helsinki

Lääkintäluutnantiksi:
HEINO Aleksi Martti J  Helsinki
HOVI Riku Petteri Kirkkonummi

UUDENMAAN  
ALUETOIMISTO

Aluetoimistojen päälliköi-
den ylentämät aliupsee-
riston ja miehistön jäse-
net reservissä
Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Hellman Mark Oskari Helsinki
Hytti Hannu Kalervo Hanko
Kahala Jarmo Tapio Vantaa
Korhonen Juha Olavi Lohja
Laakkonen Juha Henrikki Helsinki
Törmäkangas Aki Tapio Porvoo
Ögård Peter Valdemar Loviisa
Helamaa Martti Ilmari Espoo
Nikkanen Tero Matti Vantaa
Tulikoura Tatu Miikka Helsinki

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Alin Jari Tapani Kirkkonummi
Calonius Hans Kristian Kirkkonummi
Hovila Harri Mikael Hyvinkää
Kaartinen Antti Taneli Helsinki
Kuikka Jorma Ensio Nurmijärvi
Lindroos Mikael Markus
Ruotsalainen Seppo Kalevi Järvenpää
Sandholm Petri Stig Valdemar Lohja
Wallendahr Ville Juhani Espoo
Väisänen Matti Veli Petteri Espoo

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Lindqvist Magnus Christoffer Loviisa
Mitro Birgitta Eleonora Helsinki

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Airamo Joona Samuel Espoo
Alho Jarno Aleksi Vantaa
Alho Pasi Pellervo Lohja
Brummer Antti Johannes Wilhelm 
Lohja
Busi Nino Casper Vihti

Elfvengren Ilkka Tuomas Espoo
Forss Ville Olavi Espoo
Gerasimoff Jari Paavo Helsinki
Grönqvist John Kristian Helsinki
Helin Jyrki Juhani Espoo
Hintukainen Riku Johannes
Hynninen Hannes Sakari Järvenpää
Isoaho Aapo Vihtori Kirkkonummi
Jyrinki Timo Joonas Helsinki
Järvelä Juho Antero Espoo
Kaitila Pasi Olavi Vilhelm Espoo
Karhuvaara Antti Edwin I  Helsinki
Kasonen Mika Sakari Vantaa
Kaunisvaara Kalle Herkko Lohja
Kesti Veli-Jussi Espoo
Kietz Erik Mikael Kristian Espoo
Kivi Miikka Tapani Vantaa
Kiviniemi Panu Pekka Kerava
Koponen Henri Pauli Aleksi
Korhonen Mikko Einari Hyvinkää
Kulkki Vesa Tapio Kirkkonummi
Kuokka Ville Jari Petteri Helsinki
Kuokkala Pasi Tapani Helsinki
Kyyhkynen Juha Tapani Helsinki
Kyytinen Mikko Kalevi Mäntsälä
Laaksonen Mikko Johannes Espoo
Laine Jarno Juhani Helsinki
Lankinen Matti Johannes Helsinki
Lappi Juha Johannes Nurmijärvi
Lindlöf Niklas Olof Vantaa
Löfgrén Viggo Bernhard Helsinki
Mannonen Samuli Helsinki
Mikkola Tero Niklas Kristian Helsinki
Mäkelä Ilkka Antero Helsinki
Mäkinen Samuli Mikael Helsinki
Niemi Santeri Martti T Hyvinkää
Nikkanen Marko Tapio Nurmijärvi
Nordberg Tommi Kari Juhani Helsinki
Nurmi Jari Olavi Hanko
Nurmi Sampo Antti Yrjänä Järvenpää
Nurminen Mika Heikki Kalevi Kerava
Nyberg Paul Kerava
Paajanen Anna Martta K Helsinki
Pajuheimo Niko Samuli Vantaa
Pakkala Jouni Tapio Lohja
Pentunen Janne Helsinki
Pietiläinen Janne Erkki Aleksi Kerava
Piiroinen Mikko Aleksi Vantaa
Pohjola Jussi Antti Helsinki
Poikolainen Petri Juhani Espoo
Prähky Jani Petteri Vantaa
Rantanen Matti Juhani Helsinki
Roos Fredrik Mikael Helsinki
Rouhiainen Jarmo Tapani Vantaa
Salo Simo Tapio Helsinki
Strandvall Ville Joonas Porvoo
Tiusanen Mika Juhani Espoo
Tourunen Henri Viktor Helsinki
Wedman Henri Tero M Nurmijärvi
Viikki Markku Topi Juhani Kerava
Viikki Tuulikki Emilia Kerava
Vikman Tomas Henrik Runar Lohja
Änkilä Petteri Juha Väinämö Helsinki

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Heinonen Otto Matias Helsinki
Kuitunen Panu-Pekka Helsinki
Lindberg Niklas Aleksi Kirkkonummi
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Pöri Mikko Johannes Helsinki
Siimeslehto Seppo Juhani Helsinki
Wickström John Anders Kirkkonummi
Vienonen Aleksi Johannes Helsinki

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahlers Tommy Kristian Porvoo
Aho Simo Jukka Järvenpää
Antikainen Ari Pekka Espoo
Anttila Sampsa Erkki Juhani Vantaa
Anttonen Olli Paavo K Kirkkonummi
Ari Ville Petteri Vantaa
Arvonen Joni Aulis Vihti
Asgård Jarkko Johannes Nurmijärvi
Asplund Jean-Peter A Helsinki
Autere Anton Viljami Järvenpää
Braam Niko Johannes Espoo
Brummel Aleksi Juhana Järvenpää
Dahlberg Calle Otto Alfons Raasepori
Doras Jermaine Lewis Helsinki
Elo Matias Harri Henrikki Espoo
Erola Jarmo Sakari Helsinki
Forsman Dan Patrick V  Helsinki
Gröhn Jani Kristian Vantaa
Haapa Teemu Veikko Lohja
Haapa-aho Elias A Kirkkonummi
Haapasaari Jarno Santeri Espoo
Hakkarainen Petri Elias Helsinki
Hapuli Heikki Tapani Helsinki
Harju Mikko Tuomas Helsinki
Harju Simo Paavo Juhani Helsinki
Hartomaa-Corrêa Lauri Mäntsälä
Heikkilä Jesse Armas Vantaa
Heino Niina Susanna Espoo
Helander Sami Elmeri Vantaa
Heliö Kaarlo Marko Helsinki
Herkama Tomas Jan S  Helsinki
Herlin Jussi Kustaa Helsinki
Hirvonen Marko Tapio Kirkkonummi
Hokkanen Asse Valtteri Espoo
Honkanen Rene Kasperi Vantaa
Honkonen Tomi Johannes Helsinki
Huuskonen Tuomas Mikael Espoo
Hyvärinen Ronnie Fredrik Raasepori
Höglund Pontus Kristoffer Sipoo
Ikonen Janne Mikael Kerava
Iso-oja Mikko Johannes Espoo
Isotalo Jussi Santeri Helsinki
Jaakkola Antti Taneli Espoo
Jordman Henri Mikael Vantaa
Järvenpää Jari Petteri Helsinki
Kaivola Oliver Sigurd Vantaa
Kallio Jarno Ossian Järvenpää
Kantola Panu Heikki Ilmari Vantaa
Kerola Aleksi Raafael Helsinki
Kettunen Jerry Mikael Helsinki
Keus Mathias Arie Helsinki
Kiviranta Jukka Sakari Espoo
Koivula Ilpo Sakari Vantaa
Korhonen Yrjö Lauri Kalevi Espoo
Korkeila Peetu Akseli R Nurmijärvi
Koskipalo Tommi Mikael Vantaa
Kujansuu Sami-Petteri Espoo
Kuokka Vesa Onni Aleksanteri Espoo
Kurimo Eero Tapio Espoo
Kämäräinen Ville Matias Helsinki
Kärki Timo Veikko Antero Helsinki
Kääriäinen Teemu Petteri Espoo
Laakso Tommi Juhani Helsinki
Laaksonen Niko Eerik Helsinki
Laaksonen Tarmo Petteri Helsinki
Lahikainen Tauno Valtteri Espoo
Lehtovirta Jaakko Ilkka Helsinki
Lehtovirta Mikko Ville Helsinki
Leikas Erkka Juhani Kerava
Leppänen Veli-Matti Espoo
Levander Kim Johan Vantaa
Liisanantti Juha Oskari Helsinki
Lind Jens-Samuel Vantaa
Lindholm Andreas Viktor Espoo
Lindqvist Jonas Henrik Sipoo
Liukolampi Martti Tapio Helsinki
Malander Marko Juhani Lohja
Manninen Otso Otto Mikael
Manninen Turo Markus Vantaa
Mattila Aleksi Johannes Helsinki
Mononen Toni Akseli Espoo
Mykkänen Mikko Henrikki Helsinki
Niemiaho Joni Kristian Nurmijärvi
Niskanen Sami Markus Helsinki
Norri Eero Ilkka Aleksi Helsinki
O’Kane Nichlas Patrick William Vihti
Oksanen Joonas Juho Antero Helsinki
Ollikainen Kai Petri Helsinki
Palo Mikko Santeri Espoo
Pekkala Jemina Mariel Vantaa
Peltonen Jyrki Kalevi Nurmijärvi
Peltoniemi Ville Mikael Helsinki
Peräjoki Teemu Manu Sakari Espoo
Pesonen Mikko Ilmari Espoo
Pietiläinen Tuomas Kalevi Helsinki
Pokkinen Juuso Samuli Vantaa
Puhto Antti Juho Antero Espoo
Pulkkinen Jari Antti Helsinki
Pulkkinen Risto-Matti Juhani Kerava
Puolamäki Ilkka Mikko J Kerava
Putkonen Miikka Valtteri E Vantaa
Pynnönen Tero Ensio Vantaa
Pänkäläinen Terhi Elina Järvenpää

Rantanen Tuomas Sakari Vantaa
Rekola Mikko Ensio Vantaa
Reponen Mikko Steve
-Marko Oskari Helsinki
Ristikankare Niko J Kirkkonummi
Ritakallio Olli Samuli Helsinki
Rytkönen Kimmo Pekka Vantaa
Rytkönen Jaana Orvokki Espoo
Saariluoma Kalle Matti Olavi Helsinki
Saarinen Reijo Ilari Järvenpää
Salonen Hannes Mikael Sipoo
Sandström Miikka Samuel Helsinki
Sannholm Johan Fredrik Raasepori
Sarjakivi Pietari Espoo
Sarkkinen Tommi Kristian Helsinki
Savolainen Timo Veikko M Nurmijärvi
Sievilä Veijo Juhani Helsinki
Sihvo Niina Maria Helsinki
Siitonen Sampsa Henrik Espoo
Sillfors Masi Olavi Järvenpää
Snirvi Antti Oskari Vantaa
Soikkeli Ville Hermanni Helsinki
Sulin Otto Werner Helsinki
Suvisaari Arttu Samu Evert Vantaa
Söderlund Jakob Vilhelm Helsinki
Tanttu Tommi Kalevi Vantaa
Tapaninen Oskar Vilhelm Helsinki
Tidenberg Heikki Juhani Espoo
Vaheristo Risto Eemeli Helsinki
Vahlfors Jussi Jeremias Vantaa
Wallenius Joakim Torbjörn Vihti
Vauhkonen Joonas Oskari Helsinki
Vesterbacka Leevi Jooseppi Vantaa
Westerinen Nico Mikael Järvenpää
Vikström Timo Olavi Helsinki
Vilén Jonny Mikael Helsinki
Vuorenmaa Vesa Matti Espoo
Vuorio Erkki Eljas Juhani Espoo
Vänttinen Johan Anders Loviisa
Västi Antti Matias Espoo
Ylönen Kalle-Ville Helsinki

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aaltonen Juha Johannes Espoo
Ahlroos Lauri Eemeli Espoo
Aho Paavo Artturi Vantaa
Aitamurto Lari Valtteri Helsinki
Alve Aapo Aleksanteri Espoo
Andersson Dan Mårten Espoo
Arponen Aleksi Ossian Espoo
Aspelin Karl Oskar Espoo
Astala Lassi Markus Vantaa
Autio Jimmy Juhani Espoo
Berg Jonas Kristoffer Helsinki
Berg Jura Tom Juhana Espoo
Burman Peter Olof  Kirkkonummi
Buuri Marko Juhani Helsinki
Dahlgren Krister Mikael Espoo
Daltaban Tayberk Cemal Helsinki
Drozdowski Tuomas Aleksi Helsinki
Eerola Kasper Nikodemus Helsinki
Eloranta Valtteri Aleksi Espoo
Eriksson Aleksi Antero J Lohja
Erkkilä Teemu Aleksi Tuusula
Estamo Miro Sakari Anton Vantaa
Fontell-Seppelin Laura Elisabet Vihti
Grönqvist Frank Magnus Helsinki
Gustafsson Jesper Juhani Porvoo
Gustafsson Tommi Vilhelm Helsinki
Haapasaari Ville Matti Espoo
Haaranen Hanna Maria Helsinki
Haataja Dan Aleksi Vantaa
Haga Viktor Jakob Helsinki
Haimakainen Hanna Karoliina Vantaa
Halonen Eetu Jaakko J Järvenpää
Halonen Iiro Olavi Helsinki
Harmoinen Robert Matias Helsinki
Heikkinen Daniel Jukka J Vantaa
Heinilä Ville Pekka Espoo
Helenius John Michael Porvoo
Hellström Kasper Emil Espoo
Hiittu Oskari Eemeli Espoo
Hintukainen Petri Samuli Helsinki
Hirvelä Topias Valtteri Vihti
Hirvi Kristian Antton Helsinki
Honkonen Jarno Aleksi Helsinki
Hornborg Mikael Christian Espoo
Hovilainen Nooa Aleksi Kouvola
Hulmi Juhana Samuel Helsinki
Hurme Antti Tapio Vantaa
Huuskola Tauno Tuomas Järvenpää
Hyvärinen Olli Juhani Helsinki
Hämäläinen Marko Jari O Helsinki
Idström Axel Wilhelm M Helsinki
Ihalmo Samuli Matias Vantaa
Ihantola Pekka Niilo Ilmari Espoo
Ikola Antton Ilmari Helsinki
Ikonen Joni Antero Mäntsälä
Ilonen Joonas Lauri Tapani Espoo
Innanen Markus Julius Helsinki
Islander Anssi Eemeli Helsinki
Isopahkala Topias Joakim Vantaa
Issakainen Juho Henrik
Jaakkola Kimmo Petteri Loviisa
Jaatinen Aukusti Eelis Einari Lohja
Jalomäki Antti Ariel Vantaa
Jansson Esa Antero Espoo
Jokimies Saku Ilkka J Järvenpää
Jokivuori Joel Hermanni Vantaa

Juntunen Samuel Kari A Järvenpää
Juslenius Jesse Jeremias Helsinki
Jussila Juho Aleksi Mikael Hyvinkää
Jäppinen Tommi Tapio Mäntsälä
Järvinen Jonne Tapio Valtteri Helsinki
Jääskeläinen Jari Pekka J Tuusula
Jääskeläinen Juhana Valtteri Helsinki
Kallinen Matti Johannes Vantaa
Kallio Lauri Ilmari Espoo
Kankare Onni-Akseli Ensio Helsinki
Karhu Emmi Juuli Kirsikka Helsinki
Karlsson Kristian Tor Johannes Porvoo
Karttunen Mikael Vantaa
Kastikainen Janne Rafael Espoo
Kentala Danis Kauniainen
Kerttula Ilkka Tuomo T Kirkkonummi
Kilpelä Aapo-Tapani Järvenpää
Kinnunen Janne Juhani Espoo
Kinnunen Markus Altar Helsinki
Kirjavainen Antti Sakari J Espoo
Kirvesmäki Joonas Valtteri Vantaa
Kiviahde Joonas Artturi Vantaa
Klemola Saku Tapio Arvid Lohja
Knuutinen Tommi Ville P Nurmijärvi
Koivisto Petri Jaakko Kristian Espoo
Koivusaari Otto Aleksanteri Kerava
Kolehmainen Niko Oskar Sipoo
Kontro Valto Lauri Ilmari Helsinki
Korhonen Henri Kristian Espoo
Korhonen Miikka Kalervo Helsinki
Korhonen Sasu Pekka Aleksi Helsinki
Korpela Timi Tapio Helsinki
Korpioja Miika-Erik Espoo
Korppi Jonna Elina Järvenpää
Kosamo Matti Lauri Matias Porvoo
Koskenniemi Petteri Eerik Loviisa
Kovalainen Miikka Akseli Vantaa
Kuivamäki Tuomo Juho Vantaa
Kuosa Jyri Einari Siuntio
Kuusirati Jarmo Tapani Vantaa
Kyyrö Sampo Wiktor Espoo
Kärkkäinen Tomi Markus Helsinki
Laaksonen Aleksi Juhani Helsinki
Lagerström Sami Juhani Helsinki
Lahonen Mitro Johannes Helsinki
Lahti Otso Elmeri Helsinki
Lamberg Sampo Vilhelm Helsinki
Lassander Tim Erik Helsinki
Lassinen Valtteri Matias Vantaa
Lausmaa Juho Mikael Helsinki
Lehtomäki Jouko Tapio Espoo
Leinonen Teemu Antti Eemeli Vantaa
Leinonkoski Aleksi Olavi H Helsinki
Leivo Miko Kalevi Helsinki
Leivo Tatu Juhani Helsinki
Lemmetty Miikka Hemming Helsinki
Leppänen Eetu Johannes Nurmijärvi
Lindberg Ruben Alex  Kirkkonummi
Lindblom Benjamin Carl I Helsinki
Lindholm Jere Johannes Lohja
Linna-alho Jyri Teemu M Järvenpää
Luukkonen Ville Pekka T Helsinki
Lönn Mathias Oscar Mikael Porvoo
Mahlamäki Santeri Akseli Julius Vihti
Maijanen Janne Ilari Espoo
Marttinen Aleksi Kullervo Helsinki
Mettälä Olli Aukusti Espoo
Mikander Tommi Kristian Kerava
Mikkonen Arttu Paavo Antero Espoo
Mikkonen Janne Petteri Espoo
Molander Karl-Henrik Vihti
Murtomäki Mirko Tuomas Espoo
Myrsky Tiitu Dorothea Vantaa
Mäkelin Patrik Juhani Helsinki
Mäkelä Eetu Iisakki Hyvinkää
Mäkinen Ville Sakari Helsinki
Niemelä Eemeli Arvid Helsinki
Niemi Jarno Petteri Hyvinkää
Nieminen Karri Juhani Porvoo
Nousiainen Juuso Markus Espoo
Nyman Meeri Tuulia Helsinki
Oinaala Lassi Antero Helsinki
Orell Joonas Alexander Helsinki
Orkoneva Lauri Johannes Helsinki
Paajanen Nils Robert Helsinki
Paalanen Mikko Juhani Vantaa
Pacius Dennis Eduard Helsinki
Pakarinen Tatu Aron Helsinki
Pakkanen Matti Tapani Vantaa
Pallonen Janne Sakari Sipoo
Palomäki Jori Villehard Espoo
Pasanen Jerry Petteri Vantaa
Peltoniemi Robin Simon Vantaa
Penttinen Marko Juhani Järvenpää
Pernu Tero Anssi Henrik Vantaa
Pero Tuukka Aku Anttoni Helsinki
Perttunen Julius Jeremia Espoo
Pesonen Kalle Konsta Eemeli Espoo
Pesonen Matti Markus Ensio Helsinki
Pihlajamaa Olli Martin Espoo
Pirnes Timo Samuli Kauniainen
Pohjonen Olli Juha Sakari Helsinki
Pulkkinen Minna Hannele
Purosto Miro Samuel Hyvinkää
Pyökkilehto Jani Hannu Tapio Kerava
Päivinen Mikko Mikael Vantaa
Pönni Arttu Juhani Rikhard Helsinki
Pöysti Lauri Johannes Hyvinkää
Raitomäki Ristoheikki Vantaa

Rakkolainen Sami A Järvenpää
Ratilainen Miika Juhana Helsinki
Rautalahti Jori-Pekka A Helsinki
Rautiola Severi Mikael Helsinki
Rehn Timo Rasmus Einari Espoo
Rehnberg Joel Sebastian Helsinki
Reis Jon Benjamin Helsinki
Renfors Micos Marcello R Espoo
Repo Joni Tapio Helsinki
Riikonen Topias Juho Emil Helsinki
Rimpilä Ville Valtteri  Espoo
Rokkanen Lauri Olavi Helsinki
Ruuska Kimi Santtu Samuel Vantaa
Räsänen Tomi Juhani
Rättö Jonatan Niko Antero Helsinki
Saari Antti Tapani Espoo
Saarinen Kalle Erik Mikael Helsinki
Salo Otto Jari Juhani Järvenpää
Saloranta Oscar Johan Helsinki
Satta Rasmus Saminpoika Helsinki
Savolainen Julius Jesse R Vantaa
Siegfried Henri Aleksi U Helsinki
Sievälä Jussi Nuutti Espoo
Sihvola Otto Jalmari I Helsinki
Siivola Jani Julius Vantaa
Sillman Niklas Conrad Kirkkonummi
Silván Siiri Sanna Helsinki
Silver Antti Juhani Järvenpää
Sirkiä Mika Antero Helsinki
Sirviö Birger Torsten Mikael Helsinki
Sivonen Miro Waltteri Helsinki
Smedman Mikael Sebastian Vantaa
Stenius Heikki Aleksi Helsinki
Stjernvall Niko-Sebastian Helsinki
Suikki Mikko Aaro Markus Helsinki
Sundelin Christoffer M Kauniainen
Suominen Markus Juhani Vantaa
Söderberg Karl Axel Ingbert Ulkomaat
Tahvanainen Elias Akseli  Helsinki
Tapani Marko Tapio Vantaa
Teliö Antti Matias Espoo
Thilman Alex Mikael Helsinki
Tietäväinen Teemu Petteri Järvenpää
Timonen Osmo Ilmari Helsinki
Toivanen Arttu Samuli Helsinki
Tolvanen Elias Roope Ilmari Helsinki
Tolvanen Sebastian Henrik Raasepori
Tuhkanen Tuomas Heikki  Nurmijärvi
Tuominen Jouni Aleksi Hyvinkää
Turunen Sami Oskari Espoo
Ujainen Joonas Artturi Helsinki
Ukkola Janne Petteri Espoo
Ulvinen Turo Henrik Helsinki
Vaaraniemi Juuso Vili Valtteri Espoo
Vaiste Juho Arttu Einari Helsinki
Vaittinen Simo Jalmari Helsinki
Vakkuri Sami Juhani Nurmijärvi
Valaranta Tomi Viljami Porvoo
Valkiala Ville Petteri Helsinki
Wallin Roni Tapani Arnold Järvenpää
Valtakari Lauri Antero Vantaa
Vanhala Sebastian Johannes Vantaa
Vartiainen Jere Pekka Helsinki
Vertanen Jani Mikael Helsinki
Vesimäki Simo Samuel
Viita Antti Olavi Helsinki
Villanen Aleksis Arttur P Helsinki
Virolainen Olli Pekka Helsinki
Vuori Erik Mikael Helsinki
Vuorinen Jaakko Juhani Vantaa
Vähä Jarmo Kristian Vantaa
Välimäki Mikko Juhani Helsinki
Väyrynen Joni Olavi Espoo
Vääräkangas Akseli Vihtori Helsinki
Yli-Sippola Kalle Jalmari Kauniainen
Ylitalo Juho Antti Helsinki
Zetterborg Ronny Nicholas Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahokas Jani Tapani Helsinki
Ahoniemi Vesa Juhani Helsinki
De La Vega Kekkonen Erik Juan C
Eriksson Karl Johan Niklas Vantaa
Ginman Anton Johannes Helsinki
Heikkilä Eerikki Mikko S Helsinki
Hiippala Tuomo Johannes Helsinki
Honkalammi Tomi Johannes Vantaa
Huttula Niko Julius Helsinki
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Hyvinkään reser-
viläiset järjestivät 
18.10.2020 ensimmäi-
sen SRA-kisan, jossa 
käytettiin myös hau-
likkoa, Buctoberfest 
haulikko/pistooli-kil-
pailun. 
Tämä on merkittävä edistysas-
kel aiempiin kilpailuihin näh-
den, koska nyt saadaan käyt-
töön tarvittaessa koko SRA: n 
asevalikoima. Aiemmin tämä 
ei ollut Hyvinkäällä mahdol-
lista, mutta uusi ympäristölu-
pa ja ratasääntö mahdollistaa 
buckshottien ja slugien käytön 
kilpailuissa tai johdetuissa 
harjoituksissa.
Kun kivääriä ei käytetty, 
niin kaikki ampujat laitet-
tiin SRA-säännön mukaisesti 
Avoimeen luokkaan. Päätim-
me kuitenkin järjestää eril-
lisinä manuaali (pumppu) ja 
semi (itselataava) sarjat joille 
oli omat palkintonsa. Pump-
pu- sarjassa käytössä oli pää-
sääntöisesti Mossbergeja ja 
Remingtoneja, itselataavissa 
selvä enemmistö oli Benellin 
malleja. Lipashaulikoita oli 
kilpailussa vain yksi. Maa-
leina käytettiin SRA- tauluja, 

A4- practical haulikkotauluja, 
plateja ja Nurmijärven Reser-
viläisten lainaamia keiloja. 
Aiemmasta poiketen kilpailun 
neljä rastia oli mallinnettu eri-
laisten tapahtumien mukaan, 
esimerkiksi FBI: n Miami- 
Dade ampumatapausta ja 1980 
Iranin Lontoon lähetystön ryn-
näkköä mukaillen.
Säätiedotuksesta poiketen 
saimme nauttia koko kilpailun 
ajan aurinkoisesta syyssäästä. 
Rastien läpimenoon oli kiinni-
tetty huomiota kun kaikki ras-
tit ammuttiin kahdella aseella 
ja mukana oli haulikko, johon 
ei ollut Hyvinkään radalla 
vielä totuttu. Kilpailijat kuten 
myös toimitsijat suhtautuvat 
asiaan positiivisin mielin ja 
hyvällä ymmärryksellä. Ras-
teilla huomasi miten haulikoi-
den kohdistukset ja patruuna-
valinta näytteli merkittävää 
osaa tulosten ja ohilaukausten 
suhteen. Täyteisillä on aina 
haastava ampua pidemmälle 
matkalle ja hauleilla tuli tau-
lusta löytyä kaksi osumaa tai 
maalin kaatua, joten osuma-
kuviot eri matkoille kannattaa 
muistaa tarkistaa ennen kisaa. 
Tämä varmasti on yksi niistä 
tekijöistä jotka tekevät varsin-
kin haulikon käytössä kisoissa 
oman lisähaasteensa.

Kilpailu saatiin vietyä läpi no-
pealla aikataululla koronara-
joituksia noudattaen ja kilpai-
lusta saatiin hyvää palautetta 
sekä toivomuksia uudelleen 
järjestämisestä. Kilpailunjoh-
taja ei voisi parempaa toivoa 
ja nöyrästi kiittää kilpailijoita 
sekä toimitsijoita jotka mah-
dollistavat toiminnan jatku-
misen.
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Hyvinkään SRA- kisassa haulikko-osuus

Kuvassa ampuja joutuu siirtymään ikkunan kautta ampuma-alueelle.

Haulikolla ammuttiin myös SRA- tauluihin.Keiloja pyrittiin kaatamaan haulikolla kohtalaisen pitkältä matkalta.


