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Korona jatkuu jo kolmatta vuotta ja väkeä 
sairastuu enemmän kuin koskaan aiem-
min ja tautiin liittyviä kuolemiakin las-

ketaan jo sadoissa kuukausittain. Koska valtio 
on purkanut rajoitukset suurimmilta osin ja uu-
tisointi pyörii samalla tasolla kausi-influenssan 
kanssa, en minäkään tästä enempää kirjoita. 

Positiivista asiassa on se, että harrastustoi-
minta on avautunut jälleen aikuisillekin.

Venäjä päätti vastoin kaikkien länsimaiden 
toiveita aloittaa ampumamaaottelun Ukrainaa 
vastaan. Hyökkäys aiheuttaa Suomessakin 
ahdistusta ja huolta kansalaisten keskuudessa, 
eikä välttämättä aiheetta. Mikäli Ukrainan 
puolustus olisi romahtanut viikossa, olisi Suo-
men vuoro tullut hyvinkin pian. 

Mitä enemmän ukrainalaiset kuluttavat ve-
näläistä kalustoa ja miehistöä, sitä kauemmaksi 
Suomen vuoro siirtyy. Toisaalta venäläiset ovat 
luokitelleet Suomen muun Euroopan mukana 
epäystävälliseksi valtioksi ja mitä huonommin 
Venäjä sotaretkellään pärjää, sitä todennäköi-
sempää on epäsuora vaikuttaminen Euroopan 
valtioihin. On syytä odottaa meilläkin enem-
män verkko- ja matkapuhelinhäiriöitä, verk-
kopalveluiden kaatumisia ja pankkikorttien 
toimimattomuutta. Kunhan eivät vain äkilliset 
sydänkohtaukset lisäänny hälyyttävissä määrin. 

Suosittelenkin tarkistamaan oman kotivaran 
käyttökelpoisuuden ja riittävyyden, eikä muu-
tama euro käteistä rahaakaan pahitteeksi olisi. 
Nyt on myös hyvä hetki kehottaa miettimään, 
mitä kaikkea kannattaa satunnaiselle tutulle 
kertoa ja ampumaradoilla voi hyvin uusilta 
kasvoilta kysellä millä asoilla paikalla ovat ja 

kenen luvalla, kohteliaasti tietenkin.
Miten sitten valtion päättäjät ovat reagoineet 

muilta valtiolta tulleisiin varoituksiin turvalli-
suusympäristön muuttumisesta ja nyt toteu-
tuneisiin muutoksiin? Samalla tavalla kuin 
koronaankin: Sijoittamalla varoja uusiutuvaan 
afrikkalaiseen energiaan ja intersektionaaliseen 
feminismiin, jotta maailma pelastuisi (eikä tällä 
ole tarkoitus vähätellä naisten oikeuksia). 

On aika kylmäävää katsoa miten valtio 
jakaa tukia eri järjestöille. Kaikkia kuitenkin 
kehutaan samanarvoisiksi ja yhtä arvokkaik-
si, mutta taitaa lähinnä hallituksen sydäntä 
olevat yhdistykset kuitenkin saada hivenen 
tasa-arvoisemmin yhteisestä kassasta. 

Reserviläisliitto, kuten myös RUL, MPKL 
ja NVL, saa valtiolta vuosittain 32 000 euroa. 
Reserviläisliitolla se tekee huimat 0,81 €/
jäsen. Aseistakieltäytyjäliitto saa 85 €/jäsen, 
yhteensä 63 000 euroa vuodessa. Rauhanpuo-
lustajille avustus on 177 000 euroa ja Rau-
hanliitolle 181 000 euroa vuodessa. Jos vielä 
vähän vettä kiukaalle: Suomi-Venäjä seura saa 
peräti 800000 euroa vuodessa, eli 87 €/jäsen. 

Jos nuo avustukset edes jaettaisiin tasan, nousisi 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen potti jo mer-
kittävästi. Valtiovalta jaksaa kyllä säännöllisesti 
muistuttaa suomalaisten maanpuolustustahdosta 
ja miten talvisodan henki on edelleen voimissaan. 
Toivottavasti tuo ei tarkoita sitä, että seuraavaan-
kin konfliktiin täältä lähdetään omin varustein ja 
valtio jakaa vyön ja kokardin pipoon.

 Uskallan väittää ettei kukaan halua 
ehdoin tahdoin sotaa mihinkään suuntaan. 
Kysymys on edelleen siitä uskottavasta maan-

puolustuksesta, joka hillitsee muita valtioita 
tunkeutumasta tänne aseellisesti. Tässä reservi-
läisten omaehtoinen kouluttautuminen ja soti-
lastaitojen ylläpito näytteleekin jo merkittävää 
roolia. Hienoa, että väki jaksaa ylläpitää taito-
jaan vapaaehtoisesti, omalla kustannuksellaan. 

Ukrainan sota on herättänyt myös ison jou-
kon kansalaisia, jotka ovat tulleet toimintaan 
mukaan päivittääkseen taitojaan. Tavallisesti 
patistan väkeä osallistumaan kilpailuihin ja ta-
pahtumiin, mutta nyt täytyy herätellä yhdistyk-
siä ja liittoja ottamaan pikaisesti koppia uusista 
jäsenistä ja tarjoamaan heille sitä, mitä he kai-
paavat: Taitojen päivitystä. Jollei omalla yhdis-
tyksellänne ole tarvittavaa tarjontaa, ehdottakaa 
vaikka naapuriyhdistyksen tapahtumia.

Pääasia, etteivät uudet tulokkaat jää tyhjän 
päälle liian pitkäksi aikaa. 

Tosin täytyy juuri tällä hetkellä todeta, että 
jonkinlaisena pullonkaulana on patruunoiden 
saatavuus koko maassa. Patruunoita kyllä tulee 
liikkeisiin, mutta pieninä erinä ja eri kauppoihin, 
joten työtä tiedossa tapahtumien järjestäjille. Eh-
kä isompien toimijoiden, liittojen ja piirienkin, 
kannattaisi harkita ennakkotilauksia patruu-
noista vuositasolla, jolloin ei tulisi tilannetta 
että tavalliset harrastajat ja kurssien tarjoajat 
tarjoavat kilpaa samoista vähistä patruunoista?

 Si vis pacem, para bellum. Nauttikaa 
pitenevistä päivistä, ehkä juhannukseen men-
nessä saadaan myös lämpöä.

Pekka Tuominen
puheenjohtaja

V-S Reserviläispiiri

Valtionavustuksiin edes tasajako, kiitos

”Kun pahan valta kasvaa ym-
pärillä, vahvista ääni toisen 
maailman.” Näin lauletaan 

tunnetussa virressä 600, Hyvyyden 
voiman ihmeellisen suojaan. 

Virren on sanoittanut saksalainen 
pappi ja teologi Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945), jonka osallistuminen 
natsisminvastaiseen vastarintaliik-
keeseen johti vangitsemiseen keväällä 
1945 ja teloitukseen Flossenbürgin 
keskitysleirissä 9.4.1945. 

Sanat syntyivät berliiniläisessä 
vankilassa, josta Bonhoeffer kirjoitti 
uuden vuoden tervehdyksen omaisil-
leen vuoden 1944 päättyessä.

Virttä on laulettu kirkossa paljon. 
Erityisesti se on rohkaissut silloin, 
kun kokemus pahan vallan vahvis-
tumisesta on ollut vahva, niin myös 
viime viikkojen aikana. 

On järkyttävää seurata Venäjän 
sotatoimia ja ihmisten kärsimystä 
Ukrainassa. Venäjän laittoman hyök-
käyksen on loputtava eikä hyökkäys-
tä voi eikä saa perustella uskonnolla. 
Ukrainalaisten kärsimys koskettaa 
meitä kaikkia. 

Mutta mitä oikein pyydämme, kun 
rukoilemme: Kun pahan valta kasvaa 
ympärillä, vahvista ääni toisen maa-
ilman. Kenen pyydämme toimivan? 
Miten toisen maailman ääntä voi-
daan vahvistaa?

Toisen maailman ääni vahvistuu 
arkisilla teoilla. Se vahvistuu silloin, 
kun toimimme oikeudenmukaisuuden 
ja rauhan puolesta eri tavoin, omissa 
tehtävissämme. Autamme vastuul-
listen toimijoiden kautta ja elämme 
ukrainalaisten rinnalla. Otamme pa-
kolaiset ystävällisesti vastaan ja sitou-
dumme edistämään rauhaa kaikkien 
ihmisten välillä. Keskuudessamme 
elävät venäläiset eivät ole syypäitä so-
taan vaan lähimmäisiä ja kanssaihmi-
siä kaikkien muiden ihmisten tavoin.

Rauha tarvitsee meistä jokaista. 
Rauhantyö alkaa omasta arjesta, 
lähisuhteista ja niiden ihmisten kes-
keltä, jotka meille on annettu. Sitä 
tehdään eri uskontojen sisällä ja vä-
lillä. Sitä tehdään kansojen välillä.

Rukous vahvistaa hyvyyden voi-
maa. Toisen maailman ääni vahvis-
tuu, kun usko muuttuu teoiksi. Myös 
tutkimukset osoittavat, että raskaissa 
hetkissä toiminta luo toivoa. Pieniltä 
tuntuvat teot eivät ole pieniä, kun 
miljoonat ihmiset ympäri maailmaa 
liittyvät niihin.

Kevät julistaa meille, että valo 
voittaa. Pääsiäisenä juhlimme sitä, 
että Jumalan rakkaus on kuoleman 
valtaakin voimakkaampi. Se kestää 
silloinkin, kun pahan valta kasvaa 
ympärillä.

Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.
(Virrestä 600)

Mari Leppänen
Turun arkkihiippakunnan piispa

E uroopassa riehuu suursota. Perinteisellä 
aseellisella voimapolitiikalla yksi valtio 
pyrkii alistamaan toisen valtion valtansa 

alle. Sotilaallisen voiman käytön ohella hyök-
kääjä käyttää kokonaisvaltaisen vaikuttamisen 
muitakin ulottuvuuksia saavuttaakseen pää-
määränsä. Sotaa käydään siis laajalla rinta-
malla ja sodan vaikutukset kohdistuvat koko 
yhteiskuntaan. Sodan vaikutukset eivät rajoitu 
pelkästään hyökkäyksen kohteeksi joutunee-
seen maahan, vaan nykyisessä verkottuneessa 
maailmassa vaikutukset ovat globaaleja. 

Sodalla on siis sekä välittömiä, sotaa käyviin 
maihin kohdistuvia vaikutuksia, että välillisiä 
vaikutuksia niin sotaa käyviin maihin kuin 
myös muihin valtioihin. Siten me suomalai-
set emme voi kääntää selkäämme sodalle, 
koska myös meihin kohdistuu tämän sodan 
vaikutuksia. Merkittävin vaikutus on tieten-
kin turvallisuusympäristömme muuttuminen, 
mutta sodalla on vaikutusta myös esimerkiksi 
talouteen. Lisäksi on huomioitava, että Kiova 
on vain noin 1000 kilometrin päässä Etelä-
Suomesta. Siis Varsinais-Suomesta on Kiovaan 
lyhyempi matka kuin Hangosta Nuorgamiin.

Muuttunut tilanne on heijastunut kansalaisten 
kiinnostukseen vapaaehtoiseen maanpuolustus-
toimintaan. On huomioitava, että maanpuo-
lustus ei ole pelkkää aseellista sotilastoimintaa 
Puolustusvoimien resursseilla, vaan maanpuo-
lustukseen kuuluu kaikenlainen toiminta yhteis-
kuntanne suojaamiseksi erilaisilta uhilta. Osa 
toiminnasta toki on sellaista, jota ei suoraan 
mielletä maanpuolustukseksi, vaan pikemmin-
kin yhteiskunnan toiminnan varmistamiseksi.

Nykypäivänä on muistettava, että mahdol-
linen vastustaja käyttää kaikkia mahdollisia 
keinoja saavuttaakseen päämääränsä, joten 
meidänkin on oltava kokonaisvaltaisia. Maam-
me onkin tämän suhteen ollut ennakoiva, kos-
ka meillä on ollut jo 2000-luvun alusta alkaen 
yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Näissä aika 

ajoin päivitettävissä strategioissa on määritelty 
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja niiden 
turvaaminen sotilaallisen maanpuolustuksen 
ollessa vain osa tätä kokonaisuutta. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus asettuu laaja-
alaisena toiminnan muotona sotilaallisen ja si-
viilipuolustuksen välimaastoon kattaen osin 
molempia alueita. Sotilaallista osaa vapaaehtoi-
sessa maanpuolustuksessa ovat muun muassa 
reserviläisyhdistysten ampumakoulutus ja yhdessä 
MPK:n kanssa toteutettava muu sotilaallinen kou-
lutus. Siviilipuolustukseen kuuluu muun muassa 
erilaiset varautumiskoulutukset, joita reserviläis-
yhdistykset pitävät itse tai yhdessä MPK:n kanssa.

Yksi keskeinen kokonaismaanpuolustuksen 
osa-alue on maanpuolustustahdon ylläpito ja 
vahvistaminen. Tällä osa-alueella vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä tekevillä organisaati-
oilla on keskeinen rooli. Maanpuolustustah-
to luodaan ja vahvistetaan paikallistasolla, 
jolloin siitä muodostuu koko yhteiskuntaa 
yhdistävä ja vahvistava voima. 

Perinteisesti suomalaisten maanpuolustustah-
to on ollut eurooppalaisittain arvioituna erittäin 
korkea. Pientä notkahdusta on ollut havaitta-
vissa tutkimuskysymykseen ”Jos Suomeen hyö-
kätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne 
puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, 
vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” Tähän 
vaikuttanee se, että viime vuosina on korostunut 
muiden kuin aseellisten hyökkäysten uhka. 

Kyberhyökkäystä tai taloudellista hyökkäystä 
vastaan ei aseellisesti kykene puolustautumaan. 
Sen sijaan myönteiset vastaukset kysymykseen 
”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis 
osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin 
kykyjenne ja taitojenne mukaan?” on ollut nou-
sussa viime vuosina. Tämä mielestäni kuvastaa 
sitä, että kansalaiset ymmärtävät maatamme 
vastaan kohdistuvat uhat laaja-alaisemmin ko-
konaisvaltaisen turvallisuuden mukaisesti. 

Uskoakseni muuttunut turvallisuusympä-

ristömme nostaa myönteisten vastausten pro-
senttiosuutta myös mainitussa ensimmäisessä 
kysymyksessä, kun maanpuolustustahtoa sel-
vitetään seuraavan kerran.

Maanpuolustustahtoon vaikuttaa myös oikea-
aikainen ja tosiasiallinen viestintä. Jokainen toi-
mija pyrkii viestimään omista lähtökohdistaan 
asioita ja valitettavan usein viestintä muuttuu 
poikkeavissa olosuhteissa enemmän propagan-
dan suuntaan objektiivisen viestinnän jäädessä 
taka-alalle. Tämä korostuu nykypäivänä eri-
tyisesti sosiaalisessa mediassa, koska jokainen 
meistä voi olla oman elämänsä tähtijournalisti. 
Siksi kannattaa suhtautua uutisiin ja erilaisiin 
tietoihin terveen skeptisesti varsinkin silloin, jos 
tieto on peräisin sosiaalisesta mediasta. 

Oikean tiedon löytämiseen kaikesta tieto-
tulvasta pätee perinteinen tiedustelutoiminnan 
ajatusmalli; tieto on tultava useasta, toisistaan 
riippumattomasta lähteestä tai yksittäiseen 
lähteeseen uskottaessa on varmistettava, että 
lähde on oikeasti luotettava. Tässä meitä 
suomalaisia auttaa korkea koulutustaso ja 
sivistys, joten meidän ”höynäyttäminen” on 
vaikeampaa kuin monessa muussa maassa. 

Kannustankin siis jokaista meitä kehittämään 
omaa medialukutaitoa myös sosiaalisessa me-
diassa ja vertailemaan esimerkiksi sitä, miten 
käynnissä olevaa sotaa viestitään suomalaisessa 
tai länsimaisessa mediassa verrattuna esimer-
kiksi uutistoimisto TASS:n uutisvirtaan. Saa-
tatte huomata merkittävää eroa tulokulmissa. 

Maanpuolustustahtoista kevään jatkoa kai-
kille lukijoille.

PS. Tutkimusten mukaan ukrainalaisten 
maanpuolustustahto oli ennen sotaa lähellä 
suomalaisten tasoa ja sen me näemme päivit-
täin uutisvirrassa.

Joni Lindeman
Päätoimittaja

Maanpuolustuksella on monta rintamaa
Vahvista ääni 
toisen maailman

Seppo Posio

Kansallissankarimme, Suomen 
marsalkka Carl Gustav Emil 
Mannerheim siunattiin Hie-

taniemen sankarihautausmaahan 4. 
helmikuuta 1951 kaikin kunnian-
osoituksin. Hallituksen edustajina 
hautajaisissa olivat pääministeri Ur-
ho Kekkonen ja ulkoministeri Åke 
Gartz. Muistopuheen edesmenneelle 
marsalkalle piti eduskunnan puhe-
mies Karl-August Fagerholm.

 Hautajaissaatto oli lähes neljä 
kilometriä pitkä ja sitä seurasi ar-
violta 150.000 henkeä. Marskin 
arkkua vetivät hevoset tykkilave-
tilla, jonka vierellä kulki kahdek-
san kenraalia. Saattamassa oli 
myös Ypäjältä tullut satapäinen 
kunniaeskadroona. Näin suuren 
ratsuväkiosaston esiintyminen 
lienee ollut Suomessa viimeinen. 
Vaikuttavammin tuskin voisi 
suomalainen ratsuväki painua 
historiaan. Saatossa oli mukana 
myös marsalkan toivomuksesta 
hänen hevosensa Käthy, jolla oli 
koko hevosen peittävä Ruotsin 
hovista lainaksi saatu musta su-
ruloimi.

Arkun laskivat hautaan vainajal-
le läheiset Mannerheim-ristinrita-
rit: Kaksi kenraalia, kaksi everstiä, 
kaksi aliupseeria ja kaksi sota-
miestä. Edellä mainitussa korostui 
tasa-arvo. Mannerheim-ristihän 
myönnettiin sotilasarvoon katso-
matta ja lienee tässä mielessä har-
vinainen maailman sotilaallisten 
kunniamerkkien joukossa. Ennen-
näkemätön kansallinen surujuhlan 
päivä, hyytävän viiman ja kireän 
pakkasen päivä, oli painumassa 
iltaan, mutta kansallissankarin 
muisto 

Askaisista itsenäisen 
Suomen suurmieheksi
Sveitsin aikaa kello 23.30 tammi-
kuun 27. päivänä vuonna 1951 
marsalkka Mannerheim menehtyi 
Lausannessa Sveitsissä. Viimeiset 
vuotensa, etenkin talvikaudet, 
Marski vietti Val-Montin yksi-
tyisklinikalla. Siellä hän kirjoitti 
muistelmansa legendaarisen pää-
majan tiedustelujohtajan, eversti 
Aladar Paasosen ja 1. ja 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritarin, jal-
kaväenkenraali Erik Heinrichsin 
avustamana.

Kun kuolinsanoma oli saapu-
nut Suomeen, presidentti Paasikivi 
kertoi siitä radiossa sanoen, että 
"yksi Suomen historian suurim-
mista miehistä ja loistavimmista 
hahmoista" oli mennyt pois. Man-
nerheimin arkku saapui Malmin 
lentokentälle 2. helmikuuta, min-
kä jälkeen yleisöllä oli tilaisuus 
käydä Helsingin tuomiokirkossa, 
silloisessa Suurkirkossa, osoitta-
massa kunnioitustaan kahden vuo-
rokauden ajan.

Louhisaaren kartanossa 
4.6.1867 syntynyt Mannerheim 
erotettiin Haminan kadettikou-
lusta huonon käytöksen takia, 
mutta hän jatkoi sotilasopinto-
jaan Venäjällä menestyksellisesti 
yleten sotilaallisten ansioidensa 
takia ratsuväen kenraaliluutnan-
tiksi. Venäjän keisarikunnan ro-
mahdettua Mannerheim palasi 
kotimaahansa.

Askaisten ja Varsinais-Suomen 
suuren pojan työ Suomen valtion 
ja kansan hyvinvoinnin edistämi-
seksi on mittava. Hän toimi valti-
onhoitajana, puolustusneuvoston 
puheenjohtajana, vapaus-, talvi-, 
jatko- ja Lapin sodan ylipäällikkö-
nä, tasavallan presidenttinä, nime-
ään kantavan lastensuojeluliiton 
perustajana, Suomen Punaisen 
Ristin puheenjohtajana 30 vuoden 

ajan, sotilaittensa edunvalvojana, 
Suomen reserviupseeriliiton kun-
niapuheenjohtajana.

”Jalon ritarin muistoksi”
Sveitsin kansa rakensi Geneve-
järven rantaan Mannerheim-puis-
ton, Parc Mannerheimin, jossa on 
muistopatsas. Puisto on kaunis ja 
hyvin hoidettu. Kirjoittajan siellä 
vieraillessa lokakuussa 2010 oli 

sille hiljattain laskettu kaksi kuk-
kakimppua. Puiston yläpuolelta 
nousee rinnehissi Val-Montin yk-
sityissairaalan tuntumaan. Läheltä 
löytyy myös Marskin päiväkäve-
lyjen taukopaikka Maison Steffen 
Patisserien kahvila.

Muistomerkissä on ruotsiksi 
marsalkan sanat: ”Pienen maan 
suurin vahvuus on yhtenäisyys”. 
Toisella puolella on Mannerheim-

suvun vaakuna ja sen yläpuolella 
ranskankielinen teksti vapaasti 
käännettynä: ”Suomen ja sen san-
karillisen kansan kunniaksi. Jalon 
ritarin, vapaaherra Carl Gustaf 
Mannerheimin (1867-1951), Suo-
men marsalkan muistoksi.” 

– Muistosanat velvoittavat ny-
kyisiä, rauhanajan sukupolvia; 
sankarillisuuteen kuuluu myös 
vastuun ottaminen lähimmäisistä.

Marsalkka Mannerheimin hautajaissaattoa kiivettiin katsomaan sähkötolppiinkin

Surujuhla hyytävässä pakkasessa
Valokuvakolmio

Hautajaissaatto Arkadiankadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Ylioppilaat muodostavat kunniakujan. Katsojia on sähkötolpissakin ja rakennusten 
katoilla.

Seppo Posion arkisto

Mannerheim Puistossa Montreaux´ssa lokakuussa 2010.
Mannerheim ja ratsunsa Käthy Viipurissa 1939 seuraamassa sotahar-
joitusjoukon paraatia.

SA-kuva
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LYHYET AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

Ukrainan sota näkyy aluetoimistonkin arjessa
Ukrainan sotaa on jatkunut 

tätä kirjoitettaessa kuukau-
den päivät. Vielä on varsin 

aikaista arvioida miten kriisi tulee 
päättymään, sekä mitkä ovat sen 
välittömät ja pidemmän aikavä-
lin vaikutukset. Puolustusvoimat 
keskittyy oman suorituskykynsä 
ylläpitoon ja tarvittavaan ”tason 
nostoon” seuraamalla edelleen 
tiiviisti tilannetta ja arvioimalla 
oman toimintansa volyymia lähi-
ympäristöstä saatavien indikaatioi-
den perusteella. Mitään ihmeellistä 
ja uutta ei toimintatavoissa ole 
tapahtunut. 

Jo aiemmissa kirjoituksis-
sa olen tuonut usein esille, että 
Puolustusvoimat on valmiusor-
ganisaatio, jonka toimintaa on 
kehitetty vuosikymmeniä valmi-
usperusteisesti. Protokolla miten 
tällaisissa tilanteissa toimitaan, 
on siis olemassa. Puolustusvoimat 
on kaikissa organisaatiouudistuk-
sissa huomioinut ja säilyttänyt 
omaan toimintaamme parhaiten 
soveltuvan johtamisrakenteen. 
Jo korona-aika osoitti, että lin-
jaesikuntaorganisaatio, jossa 
johtosuhteet ja vastuut ovat 
yksinkertaiset ja selkeät, toimii 
kriisijohtamisessa. Suunnitelmien 
laatiminen ja toimeenpano sekä 

päätöksenteko nopeasti vaihtu-
vissa tilanteissa on selkeää, kun 
kullakin johtamistasolla on hen-
kilö, joka tekee päätöksen luodun 
tilannekuvan perusteella ja vastaa 
päätöksistään.

Ukrainan sota on nostanut 
esille turvallisuuteemme liittyviä 
näkökohtia, jonka seurauksena 
kansalaiset ovat aktivoituneet, ja 
yhteiskunnassa on laaja-alaisesti 
alettu keskustella turvallisuutem-
me rakenteista. Aluetoimistossa 
aktivoituminen näkyy reserviläis-
ten lisääntyneinä yhteydenottoina 
omaa sodan ajan sijoitustaan kos-
kien. Yhteydenottoihin liittyvä 
halu päästä kertausharjoituksiin 
osoittaa, että panostaminen ylei-
seen asevelvollisuutteen kantaa 
hedelmää vahvana maanpuolus-
tustahtona. 

Kaikille halukkaille ei voida 
tarjota kertausharjoituksia edes 
”normaalimpina aikoina”, jon-
ka johdosta maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen rooli ja merki-
tys reservimme kouluttajana on 
keskeinen. MPK:n kurssitarjonta 
on kattavaa ja kurssien koulutus 
laadukasta. MPK:n kurssit anta-
vat erinomaisia perusteita henki-
lökohtaisten sotilastaitojen yllä-
pitoon ja kehittämiseen. Kurssien 

kautta aktiivisille reserviläisille 
on löydettävissä myös reitti sodan 
ajan sijoitukseen, ja Puolustusvoi-
mien järjestämiin vapaaehtoisiin 
harjoituksiin sekä kertausharjoi-
tuksiin, joissa koulutetaan en-
sisijaisesti joukkokokoonpanois-
sa olevia, riittävät yksilötaidot 
omaavia, kokonaisuuksia.   

MPK:n tarjoama mahdollisuus 
kouluttautua on löydetty ilahdut-
tavasti, ja maaliskuun kolman-
tena viikonloppuna järjestetty 
KEVÄTHUOVI22-harjoitus oli 
kurssien osalta täynnä. Harjoitus-
ta lauantaina seuranneena voi to-
deta, että koulutuksen järjestelyt 
ja toteutus olivat ensiluokkaisia. 
Kokonaisuudessaan reserviläisten 
toimeenpanema harjoitus kestää 
hyvin vertailun ammattisotilai-
den järjestämisvastuulla olevien 
VEH:n ja KH:n kanssa. MPK:n 
kurssien vahvuutena on niiden 
sisällön keskittyminen yksittäisen 
sotilaan taitojen kehittämiseen, 
jolloin toistoja ja tapahtumia riit-
tää osallistujille, eikä aika var-
masti käy pitkäksi. 

Näkemääni vahvistaa paikal-
lispataljoonan peruskurssin osal-
listujien numeerinen ja kirjallinen 
palaute, jonka voi sanoa olleen 
vahva kiitettävä. Jos et ole vielä 

MPK:n kurssien tarjontaan tutus-
tunut ja harjoitukseen osallistu-
nut, niin voin lämpimästi suosi-
tella mukaan lähtemistä. Ja vaikka 
olisikin jo aiempaa kokemusta ja 
harjoituksia takana, niin henkilö-
kohtaisten sotilastaitojen kertaus 
ei koskaan mene hukkaan. 

Reservin aktiivisuuden lisään-
tymisen lisäksi aluetoimistossa 
Ukraina kriisi näkyy selkeästi 
myös yritysten ”heräämisenä”, ja 
huoltovarmuuskriittiset yritykset 
ovat alkaneet päivittää henkilö-
varauksiaan ilman aluetoimiston 
lähettämää muistutuskirjettä 
VAP:n vanhenemisesta ja päivi-
tystarpeista. Kiitettävä aktiivi-
suus tässäkin asiassa ilahduttaa 
aluetoimiston väkeä ja näyttää 
siltä, että ihan lähiaikoina ei 
muistutuksia ole tarve lähettää. 

Aktiivisimmat ovat ottaneet 
jopa yhteyksiä, ja tiedustelleen 
miten käsittely etenee. Normaali-
tilanteeseen nähden poikkeuksel-
lisen suuren varausesitysten mää-
rän johdosta, myös käsittelyaika 
pitenee. Pyrimme käsittelemään 
kaikki hakemukset mahdollisim-
man nopeasti, kuitenkin muistut-
taen, että Suomeen ei kohdistu 
välitöntä sotilaallista uhkaa ja 
VAP:t saadaan päivitettyä.

Kaiken tämän koko Euroopan 
turvallisuuteen poikkeuksellisesti 
heijastuvan kriisin, ja varautumi-
sen keskellä muistetaan kuitenkin 
myös elää ja iloita siitä mitä meil-
lä on. Kevät tulee, päivä pitenee 
ja valo lisääntyy. Auringon pais-
taessa pidetään mieli virkeänä, 
sillä Suomi on edelleen maailman 
onnellisin maa. 

Aurinkoista kevättä!
Petteri Iitti

everstiluutnantti 
toimistopäällikkö

Lounais-Suomen aluetoimisto

Varautumiseen ei riitä ruokalaatikko kellarin nurkassa

Poikkeusoloihin varautuminen 
korostuu

Hymy oli herkässä vaikka kurssi ei helpolla päästänytkään.

Naisten Valmiusliitto

Sotilaallinen toiminta tuli tutuksi.

Hannu Lahti

Loimaan Seudun Reserviläis-
ten kevätkokous pidettiin 
23.3.2022 Loimaan veteraa-

nituvalla. Kevätkokouksen yhte-
nä käsiteltävänä asiana oli uuden 
kunniapuheenjohtajan nimeäminen 
pitkäaikaisen kunniapuheenjohta-
jan Veikko Ruskeeniemen siirryttyä 
ajasta iäisyyteen. 

Loimaan Seudun Reserviläisten 
johtokunta esitti kevätkokoukses-
sa seuraavaksi kunniapuheenjoh-
tajaksi Marko Silvanderia. Marko 
Silvander on ollut Loimaan Seu-
dun Reserviläisten puheenjohtajana 
vuodesta 2004 aina vuoteen 2016 
asti. 13 vuotta puheenjohtajana on 
yhdistyksen historian pisin jakso. 
Tänä aikana Silvander johti Loi-
maan Seudun Reserviläiset mal-
liyhdistykseksi vuonna 2007 ja 
Varsinais-Suomen reserviläispiirin 
yleistoimintakilpailun voitto tuli 
Loimaalle lähes joka vuosi. 

Silvander toimi itse aktiivisesti 
yhdistyksen tapahtumissa ja oli 
mm. järjestämässä valtakunnal-
lisia jotoksia Loimaalla vuosina 
2004 ja 2011 sekä juhlatilaisuudet 
yhdistyksen 50- ja 60-vuotispäivil-
le. Marko Silvander sai puheenjoh-
tajakautensa aikana myös suuren 
henkilökohtaisen huomionosoi-
tuksen kun hänet valittiin vuonna 
2015 valtakunnallisesti Reservi-
läisliiton Vuoden Reserviläiseksi. 

Nämä vain muutamat maini-
tut ansiot riittivät oikeutetusti 
kevätkokouksen kannatukseen 
ja Marko Silvanderista tuli jär-
jestyksessään toinen Loimaan 

Seudun Reserviläisten kunniapu-
heenjohtaja.   

Kiertopalkinnot 
uusille isännilleen
Kevätkokouksessa palkittiin myös 
perinteisesti kiertopalkinnoil-

la yhdistyksen vuoden tulokas, 
vuoden aktiivi ja vuoden ampuja. 
Vuoden tulokas Eero Kopu liit-
tyi jäseneksi viime vuonna ja on 
ollut monipuolisesti toiminnassa 
mukana alusta alkaen. Vuoden 
aktiivi Mikko Hietala on toiminut 

ampumatoimikunnassa ahkerasti 
kilpailujen ja tapahtumien jär-
jestäjänä. Vuoden ampuja Niko 
Seppänen sijoittui sovelletun re-
serviläisammunnan SM-kilpai-
luissa upeasti 17. sijalle yli 230 
kilpailijan joukosta. 

Loimaan Seudun Reserviläisten 
ja Loimaan Reserviupseereiden 
kevätkokousten jälkeen veteraa-
nituvalla esitelmöi eversti evp. Ari 
Rautala JR 35:n vaiheista sodan 
aikana. Kuulijoita esitelmälle oli 
paikalla kaikkiaan hieman yli 70.

Marko Silvanderista Loimaan Seudun 
Reserviläisten kunniapuheenjohtaja

Pia Huhtala

Olemme vasta purkamassa ko-
ronapandemian rajoitteita, 
kun arvaamaton Venäjä hyök-

käsi Ukrainaan, tilannetta pahentaa 
se, että Venäjä on myös meidän ra-
janaapurimme. Ahdistus, auttamisen 
tarve, epätoivo, pelko. Monenlainen 
henkinen kestävyys on kovilla, sekä 
avuttomuuden tunne ja auttamisen 
halu vievät osalta jo yöunetkin.

Nyt kuitenkin on aika miettiä, en-
nen, kuin toimitaan, toki Ukrainan 
hätä on suuri, mutta väärin kanavoi-
tu apu ei auta pahimmassa tilanteessa 
olevia ja rajat ovat jo ihmisiä täynnä, 
älkää siis lähtekö itse toimittamaan 
apua perille! Käytetään viranomais-
ten suosittelemia auttamiskanavia, 
kuten SPR ja Kirkon ulkomaanapu, 
tässäkin kannattaa huomioida, että 
huijarit ovat jo liikkeellä. 

Kyberhyökkäykset ja väärä in-
formaatio ovatkin yksi tärkeä osa 
turvallisuutta, ei kannata uskoa 
kaikkea, mitä netissä lukee. Niin ja 
varmasti myös vaatekeräykset tu-
levat tarpeeseen, mutta nekin kan-
nattaa toimittaa SPR:n tms. luotet-
tavan toimijan kautta. Äiti Teresan 
sanoin: ”Pisaroista se valtamerikin 
syntyy.” On kuitenkin tärkeää, että 
se meidän pisara velloisi oikeassa 
meressä. Luotetaan siis Suomen 
päättäjien antamiin ohjeisiin, lue-
taan luotettavista lähteistä tulevaa 
tietoa, eikä mennä paikanpäälle, 
vaan toimitaan maltilla.

Varautuminen on Naisten Val-
miusliito ry:n tärkein koulutta-
misen kohde, sillä juuri naisten 
varautuminen auttaa Suomea sel-
viämään poikkeusoloissa ja kriisi-
tilanteissa, varsinkin, jos reservi-
läiset ovat suojaamassa turvalli-
suuttamme. Mitä se varautuminen 
sitten oikein on? 

Eipä siihen ole yhtä oikeaa tapaa 
vastata, mutta yritän nyt kertoa 
oman koulutuskokemukseni kaut-
ta miten minä olen valmistautunut 
selviämään, kun ei se selviäminen 
ja varautuminen ihan rakettitie-
dettä ole. Varautuminen ei siis ole 
ruokalaatikko kellarin nurkassa, 
vaan se on ennen kaikkea asenne, 
tilanteesta riippumatta positiivi-
nen/optimistinen suhtautuminen 
asioihin, vaikka kuinka sanon-
taankin, että pessimisti ei pety. 

Se on taitoja, jota opimme ihan 
arkielämässä, mutta kouluttau-
tuminen on se paras tapa saada 
varmuutta toimia oikein. Hyviä 
esimerkkejä ovat Selviytyminen 
sähköttä kurssi tai Arjen turval-
lisuuskurssi,  maastotaitokurssia 
unohtamatta. Varautuminen on 
myös oman henkisen ja fyysisen 
kunnon ylläpitämistä, sillä varau-
tumisemme heikoin kohta voi ol-
lakin henkinen kriisinkestävyys. 
Kaikessa varautumisessa auttaa 
yhteisöllisyys, nythän onkin huo-
mattu, että maanpuolustustahto 
on kohonnut ja yhdessä tekemällä 
olemme enemmän ja pärjäämme 
paremmin kriiseissä.

Koulutuspaikkana rämeikkö, 
tukikohtana maalaistalo
Naisten Valmiusliitto ry Lounais-
Suomen alueneuvottelukunta jär-

jesti yhteistyössä Lounais-Suomen 
piirin MPK:n kanssa Naisten 
maastotaitokurssin 11-13.2.2022 
Porin prikaatin maastossa, Huo-
virinteellä. Tässä onkin yksi ver-
tauskuvallinen esimerkki ja selviy-
tymistarina, vaikka emme kriisissä 
kurssilla olleetkaan oli kurssin to-
teutumisessa monta mutkaa. Olin 
siis kyseisen kurssin kurssinjohtaja 
ja varanani toimi Päivi Tuhka-
lainen, jonka kanssa olemme jo 
työstäneen monta koulutusta, eli 
minulla oli hyvä aisapari. Ei pidä 
myöskään unohtaa kuutta muuta 
kouluttajaa, jotka sain innostettua 
mukaan kurssille kouluttamaan, 
heistä neljän kanssa olin jo toimi-
nut aikaisemmin ja kaksi nuorta 
naista olivat vapaaehtoisen asepal-
veluksen suorittaneita, mutta en-
sikertalaisia MPK:n toiminnassa. 

AVI muutti koronarajoitteita 
helmikuun alussa, eli siihen as-
ti suunnittelimme kurssia hyvin 
epävarmoissa toteutumisen on-
nistumisen tunnelmissa, koulu-
tuspaikkamme muuttui minulle 
itselle tuntemattomaan maastoon, 
mutta siitä selvisimme, kun pää-
simme tutustumaan kahden kou-
luttajan kanssa maastoon. Mei-
nasin vaipua epätoivon valtaan, 
minulla oli lähes kolmekymmentä 
kurssilaista ja koulutuspaikkana 
rämeikkö, tukikohtana pieni van-
ha maalaistalo, pikku ulkosauna 
padassa lämmitettävällä vedellä ja 
kaksi ulkohuussia. Kurssikuvauk-
sessa oli mainittu, että nukumme 
ensimmäisen yön kasarmilla ja 
yhden yön teltassa, eli kurssiku-
vauskaan ei pitänyt enää paik-
kaansa.

Suunnittelin uudelleen, vaikka 
en edes tiennyt kaikkia TalviHuo-
vi-22 harjoituksen tarkempia ai-
katauluja, kurssimme siis oli osa 
TalviHuovi-22 harjoitusta, mel-
kein jo peruin koko kurssin, mutta 
sitten ystäväni innoittamana pää-
tin, että en ole luovuttaja, vaan 
teen parhaani, että voimme tarjota 
kurssille tuleville naisille olosuh-
teisiin nähden mahdollisimman 
laadukkaan kurssin. 

Sain neuvoteltua meille siirret-
tävät lisä-WCt, sain myös kaik-
ki kouluttajat uskomaan, että 
onnistumme, kun asennoidum-
me, hankimme Lounais-Suomen 
alueneuvottelukuntana Trangia-
koulutuksen ruoka-aineet, sekä 
iltanuotiomakkarat. Tiukkojen 
koronaohjeiden vuoksi kurssilais-
ten määrä tipahti neljääntoista, 
kurssilaisia olisi toki ollut vielä 
tulossa viimetingassa lisääkin, 
mutta tällä kertaa päätimme, että 
emme ota jälki-ilmoittautumisia 
vastaan. 

Bajamajakin huusi
Kurssilaiset saapuivat harjoitus-
alueelle iltakuudelta, joten kello 
oli jo kahdeksan, kun olimme 
saaneet kurssilaiset pelipaikalle ja 
Puolustusvoimien lainaamat suo-
javarusteet ylle. Niin, eikä läm-
mitetty teltta-ajatuskaan mennyt 
ihan käsikirjoituksen mukaan, 
vaikka olin harjoituksen johdolle 
lähettänyt karttaan merkityllä pis-
teellä, jouduimme Puolustusvoimi-

en tarkastuksen jälkeen muutta-
maan telttapaikan perjantai-illalla.

 Mutta sekään ei lannistanut 
meitä kouluttajia tai oikealla asen-
teella paikalle tulleita kurssilaisia, 
vaan miellä oli teltanpystytyskou-
lutus perjantai illalla, telttaturval-
lisuuskoulutuksen lisäksi. 

Loppukurssi sujui kyllä ilman 
sen suuremmitta kurssiin kohdis-
tuttavia kriisejä, aikatauluja en 
kiveen hakannut, vaan päätimme 
mennä ruoka-aikojen ja koulu-
tuksen sujuvuuden ehdoilla. Par-
haimpia komedioita kurssilla oli, 
kun pyysin kurssilaisia ottamaan 
jaon neljääntoista, jotta tiesin, että 
kaikki kurssilaiset ovat paikalla. 
Niinpä kurssilaiset olivat rivissä ja 
jako loppui kolmeentoista, eli uu-
siksi meni ja mikä olikaan loppu-
tulos? Bajamaja huusi ”Neljätois-
ta”! Eipä siihen voi kurssinjohtaja 
muuta kuin purskahtaa nauruun. 

Kurssilla opeteltiin myös joka-
miehen oikeuksia, suunnistuksen 
alkeet, ensiaputaitoja, keskittyen 
hypotermiaan, koska oli talvi, 
hätämajoitteiden teoriaa, eläinten 
jälkiä, solmujen tekoa, turvallista 
tulentekoa ja sytykkeitä, sekä kir-
veen ja puukon käyttöä. Kurssin 

kohokohta oli kuitenkin hiihto ja 
yövaellus jalkaisin, eli liikkumi-
nen maastossa.  Sinnikkyys, pe-
riksiantamattomuus ja halu toimia 
maamme turvallisuustaitojen edis-
tämiseksi, ilman sen kummempaa 
oman edun tavoittelua tuotti hy-
vän lopputuloksen, sillä kurssim-
me arvosana oli 4.75/5.

Varaudutaan siis yhdessä, mut-
ta yritetään myös jatkaa arkielä-
määmme, ettei elämä lamaudu. 
Jos asiat kuitenkin ahdistavat lii-
kaa on hyvä puhua, hakea tietoa 
ja tukea ajatuksilleen. Eri yhdis-
tykset toteuttavat turvallisuuteen 
liittyviä koulutuksia ja Naisten 
Valmiusliitto kokoaa yhteen 10 
eri jäsenjärjestöä ja toimii omalla 
alueellaan turvallisuuskoulutusten 
järjestäjänä.

Lisätietoa https://naistenval-
miusliitto.fi/

Lukemistoa: Arjen turvallisuu-
den lyhyt oppimäärä: https://issuu.
com/spek_ry/docs/arjen_turvalli-
suus  

Kirjoittaja on Naisten 
Valmiusliitto ry:n Lounais-

Suomen alueneuvottelukunnan 
puheenjohtaja.

Varapuheenjohtaja Hannu Lahti lukee kunniakirjan ennen sen ojentamista uudelle kunniapuheenjohtajalle Marko Silvanderille. 

Heidi Silvander

Välillä muistettiin levätäkin.

Reservin-
upseerien 
Nato-kannatus 
ennätyskorkealla

Suomen Reserviupseeri-
liitto (RUL) uusi jäsenis-
tölleen tekemänsä ajan-
kohtaiskyselyn. Edellinen 
kysely toteutettiin pääosin 
ennen Venäjän hyökkäystä 
Ukrainaan. Uuden kyselyn 
tulosten perusteella hyök-
käys Ukrainaan lisäsi mer-
kittävästi Nato-jäsenyyden 
kannatusta reserviupseerei-
den keskuudessa.

Kyselyn mukaan Nato-
jäsenyyttä kannattaa nyt 
peräti 83,1 % vastanneista, 
sitä vastustaa 7,8 % ja kan-
nastaan epävarmoja on 9,0 
%. Muutos helmikuussa, 
juuri ennen Venäjän hyök-
käystä, tehtyyn vastaavaan 
kyselyyn on todella iso. 
Jäsenyyden kannattajien 
määrä on noussut peräti 
18,7 prosenttiyksikköä, 
kun helmikuussa jäsenyyt-
tä kannatti 64,4 % vastan-
neista. Edellisen kyselyn 
jälkeen Nato-jäsenyyttä 
vastustavien määrä pieneni 
12,5 prosenttiyksikköä ja 
epävarmoja on nyt 6,4 pro-
senttiyksikköä vähemmän.

Ukrainan tapahtumat ovat 
kääntäneet Nato-jäsenyyden 
kannatuksen reserviupseerei-
den keskuudessa voimakkaa-
seen kasvuun. Viime vuonna 
tehdyssä kyselyssä liittymistä 
nopeasti tai lähivuosina kan-
natti 52,8 % vastanneista lii-
ton jäsenistä ja vuonna 2020 
44,3 %.

Vesa Valtosesta 
prikaatikenraali
Tasavallan presidentti on 
päättänyt puolustusministe-
ri Antti Kaikkosen esittelystä 
ylentää eversti Vesa Petteri 
Valtosen (s. 1969) prikaati-
kenraaliksi 1.3.2022 lukien.

Prikaatikenraali Val-
tonen on toiminut Porin 
prikaatin komentajana 
vuodesta 2021. Aikai-
semmin hän on palvellut 
muun muassa apulaisosas-
topäällikkönä Maavoimien 
esikunnassa, Turvallisuus-
komitean sihteeristön pää-
sihteerinä puolustusminis-
teriössä sekä pataljoonan 
komentajana Karjalan pri-
kaatissa. Everstiksi hänet 
ylennettiin vuonna 2018. 

Oikaisu
Parivartiossa 1/2022 julkais-
tun jutun ”MPK valmiina 
paikallispuolustuksen uudis-
tumiseen” kirjoittaja oli Mi-
ka Hannula, eikä Veli-Pekka 
Nurmi.
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LYHYET KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Nina Soini

Rannikkolaivasto on Merivoi-
mien valmiusjoukko, jonka 
toiminta-aluetta ovat Suomen 

merialueet. Päätehtävät, kuten alu-
eellisen koskemattomuuden valvon-
ta, edellyttävät, että merellä toimi-
taan läpi vuoden, niin sulien vesien 
aikaan kuin myös jääolosuhteissa.

Rannikkolaivaston talvitoimin-
takauden pääharjoitus, helmi-maa-
liskuun vaihteeseen sijoittuva "Lu-
miukko" on päästy viime vuosina 
toteuttamaan ankarissakin talviolo-
suhteissa. Harjoittelu jäissä ja haas-
tavissa olosuhteissa on valmiusvel-
voitteiden täyttämiseen vaadittavien 
kykyjen ylläpitämisen kannalta tär-
keää, sillä toimintaan on kyettävä 
24/7/365 vaikka keli ei olisikaan 
miellyttävä. Talvimerenkulku vaatii 
harjoittelua, sillä jäiden keskellä toi-
minnassa on omat erityispiirteensä, 
joita ei voi opetella kesäkelillä. 

Lumien sulettua edessä on auen-
nut kevään tiivis harjoitusrupeama. 
Rannikkolaivaston omien harjoi-
tusten lisäksi loppukevättä värittä-
vät muun muassa valtakunnallinen 
ilmapuolustusharjoitus Lohtajalla 
sekä Merivoimien yhteinen kevään 
pääsotaharjoitus. Myös kansain-
välinen yhteistoiminta merellä on 
aktiivista: Suomen ja Ruotsin me-
rivoimien yhteisten harjoitusten li-
säksi on jo toteutettu ja toteutetaan 
PASSEX-harjoituksia mm. Saksan 
merivoimien ja Naton miinantor-
junta-alusosaston kanssa.

Haminalle lisävoimaa 
pinnan alle
Rannikkolaivaston aluskalusto 
kehittyy ajassa. Käynnissä oleva 
Hamina-luokan ohjusveneiden 
modernisointiprojekti, Mid-Life 

Upgrade (MLU) on loppusuoralla. 
Modernisoidut ohjusveneet ovat 
entistä monipuolisempia ja suori-
tuskykyisempiä aluksia, joiden elin-
kaari pitenee vuoteen 2035 asti. 
Modernisoinnissa on parannettu 
erityisesti alusten vedenalaisen so-
dankäynnin kykyä mm. torpedojen 
ja syvyytettävän kaikuluotainjär-
jestelmän (VDS - Variable Depth 
Sonar) avuilla. Valittu kevyttorpe-
dojärjestelmä on suunniteltu so-
veltumaan Itämeren saaristoisiin 
rannikko-olosuhteisiin. Asejärjes-
telmä edustaa alan moderneinta 
teknologiaa. Torpedojärjestelmän 
myötä Merivoimat saa käyttöönsä 
jälleen aivan uudenlaista sotilaallis-
ta suorituskykyä, jota on rakennet-
tu materiaali- ja koulutusyhteistyöl-
lä Ruotsin kanssa onnistuneesti.

FISE-yhteistyö jatkuu vahvana
Suomen ja Ruotsin merivoimien 
yhteistyötä on kehitetty jo pitkään, 

ja toiminta FISE-yhteistyön puit-
teissa jatkuu edelleen vahvana ja 
monipuolisena eteenpäin. Alku-
vuoteen 2022 on sisältynyt muun 
muassa Cross Border Training 
-tyyppistä toimintaa, joissa suo-
malainen miinalaiva on osallistunut 
harjoituksiin Ruotsissa. 

Näissä harjoituksissa on muun 
muassa kehitetty Suomen ja Ruot-
sin välistä yhteistoimintakykyä joh-
tamisjärjestelmien sekä tilanneku-
van jakamisen osilta. Yhteistyössä 
Ruotsin merivoimien kanssa on 
myös kehitetty yhteistoimintaa pin-
ta- ja sukellusveneentorjuntateh-
tävissä. Jälkimmäinen oli teemana 
etenkin huhtikuun alussa, jolloin 
kaksi Hamina-luokan ohjusvenet-
tä osallistui Ruotsin merivoimien 
järjestämään vuosittaiseen harjoi-
tukseen. Kyseinen harjoitus tarjosi 
hyvä tilaisuuden todentaa Hamina-
luokalle peruskorjauksessa hankit-
tuja suorituskykyjä.

Katanpää Naton 
valmiuspoooliin 
Oman lisänsä kansainväliseen yh-
teistoimintaan tuo Katanpää-luo-
kan miinantorjunta-aluksen aset-
taminen vuodeksi 2022 Naton no-
pean toiminnan joukkojen (NATO 
Response Force, NRF) täydentävän 
toiminnan valmiuspooliin.  NRF-
valmiusjakso kehittää Merivoimien 
alusten ja joukkojen suorituskykyä 
ja kansainvälistä yhteensopivuut-
ta sekä valmiutta asettaa yksiköitä 
merelliseen kriisinhallintatehtävään.

Valmiusvuodelle on suunnitel-
tu osallistumista Naton miinan-
torjuntaan liittyvään toimintaan, 
jolla syvennetään yhteensopivuutta 
ja suomalaisten joukkojen omaa 
osaamista. Keväällä ja kesällä Ka-
tanpää-luokan miinantorjunta-alus 
osallistuu Naton pysyvän miinan-
torjunta-alusosaston, Standing NA-
TO MineCounterMeasures Group 
1 (SNMCMG1) harjoitustoimin-
taan, muun muassa BALTOPS 22 
-harjoituksessa.

Katanpää-luokalle kyseessä on 
jo toinen kerta NRF-valmiusvuo-
rossa.  Edellinen, ja ensimmäinen, 
kerta oli vuonna 2020. Alus ja 4. 
Miinantorjuntalaivueen henkilöstö 
ovat hyvin valmistautuneita tähän 
vuoteen edellisen kerran perusteel-
la. Vuodesta 2020 saatiin paljon 
hyviä kokemuksia ja oppeja, joita 
nyt päästään hyödyntämään. 

Katanpää-luokan alus todettiin 
kaksi vuotta sitten erittäin kyvyk-
kääksi toimimaan kansainvälisessä 
alusosastossa, ja tällä kertaa yhteis-
toimintaa päästään kehittämään 
edelleen. Tarkoitus on paitsi sy-
ventää osaamista kansainvälisessä 
esikuntatyöskentelyssä myös ver-
kottua muiden miinantorjunnan 
ammattilaisten kanssa.

Hamina-luokan ohjusveneiden vedenalaisen sodankäynnin kykyjä vahvistetaan

Merellinen valmiusjoukko

Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjaushanke etenee kohti loppu-
suoraa. Neljäs aluksista liittyy pian kolmen jo aiemmin valmistuneen 
rinnalle merelle.

Puolustusvoimat

Valmiustehtävät velvoittavat Rannikkolaivaston aluksia toimintaan läpi vuoden, myös jääolosuhteissa.

A lkuvuodesta Bidenin hal-
linto julkaisi Kansallisen 
turvallisuusstrategian, 

Kansallisen puolustusstrategian ja 
muita strategisia asiakirjoja, jotka 
antavat perusteet kansalliselle- ja 
kansainväliselle turvallisuudelle 
seuraavan 5-10 vuoden aikana. 
Strategialinjaukset perustuvat 
hallinnon viimeisimpään viime 
vuoden lopulla tehtyyn Globaalin 
tilanteen selontekoon. Selonteko 
esittää suunnitelman Yhdysvaltain 
asevoimien strategisesta siirtymis-
tä Lähi-idästä Intian valtameren ja 
Tyynenmeren alueelle. Se merkit-
see siirtymistä kapinallisten vas-
taisista sodista suurten valtakil-
pailuun painopiste indopasifisella 
alueella. Selonteko on turvaluo-
kiteltu, mutta saksalaisen Tie-
de- ja politiikkasäätiön tekemän 
arvion mukaan monet selonteon 
huomiot on esitetty viime vuo-
den aikana julkisesti eri yhteyk-
sissä. Yhdysvaltain sotilaallisen 
läsnäolon geopoliittinen asemoi-
tuminen on viimeisten vuosien 
aikana muuttunut perusteellisesti. 
Washington satsaa Yhdysvaltojen 
lisääntyvään sotilaalliseen läsnä-
oloon indopasifisella alueella.

Suurin haaste on kilpailu Kii-
nan ja Venäjän kanssa ja niiden 
kasvava sotilaallinen potentiaali. 
Yhdysvallat on herännyt 500-
5000 kilometriä kantavien ballis-
tisten- ja risteilyohjusten sekä au-
tonomisten ja miehittämättömien 
järjestelmien uhkaan. Kilpailua 
käydään globaaleissa ympäris-
töissä (domain), sekä kyberissä 
ja ylemmässä avaruudessa. Maa-
ilma on keskellä aikakautta, jota 

ei voi määritellä maantieteellisesti 
vaan verkoissa ja uusissa teknolo-
gioissa. 

Yleinen käsitys Yhdysvaltojen 
kyvystä toimia missä maailman 
kolkassa tahansa heikkenee. Siitä 
seuraa, että puolustusta on arvi-
oitava uudelleen ilman dominans-
sia. Puolustussuunnittelijoiden 
on mietittävä miten monialainen 
läsnäolo ja suoja ohjusiskuilta 
onnistuu indopasifisella alueella 
Guamin, Etelä-Korean ja Japanin 
suurten tukikohtien ulkopuolella. 
Lähi-idän ja Afganistan kaltaisia 
laajoja kriisinhallintatehtäviä väl-
tetään tulevaisuudessa.

Biden haluaa vahvistaa liitto-
suhteita demokraattisten maiden 
kanssa. Läsnäoloa Australiassa 
lisätään ja alueen puolustusta 
vahvennetaan. Ilmasodan kyvyk-
kyyksiä sijoitetaan alueen tuki-
kohtiin. Läsnäoloa lisätään Tyy-
nenmeren saarilla kuten Guamin 
pohjoispuolella olevalla Mari-
aaneilla, joka on Yhdysvaltain 
aluetta sekä Salomon saarilla ja 
Wanua-atulla, joilla on kiinalaisia 
kaupallisia sijoituksia.

Biden ei halua sitoutua Lähi-
itään kuten Trump ja Obama, 
vaikka näyttääkin siellä edelleen 
jahtaavan erikoisjoukoilla Isistä. 
Hän luottaa Isiksen vastaiseen 
koalitioon Lähi-idässä ja Afri-
kan valtioihin (missä Kiinalla on 
tosin laaja vaikutusvalta). Läsnä-
olo Persianlahdella on edelleen 
tärkeää Iranin ja siinä sivussa 
Saudi-Arabian tarkkailemiseksi.

Uuden strategiansa mukaan 
Biden haluaa päinvastoin kuin 
Trump lisätä läsnäoloaan Sak-

sassa ja Itäisen Euroopan liitto-
laisten alueella, kuten olemme 
nähneet. Eurooppa, EU, Nato 
ovat osa Yhdysvaltain globaalia 
puolustuspolitiikkaa, kuten olem-
me nähneet täällä Itämerellä ja 
arktisella alueella.

Maavoimien uuden kaikissa 
ympäristöissä toimivan voima-
ryhmän (Multi Domain Task For-
ce) tehtävä on toimia maalla-, me-
rellä- ja ilmatilassa sekä kyberissä 
ja avaruudessa. Voimaryhmä tu-
lee sisältämään useita pataljoonia 
varustettuna mm. pitkänmatkan 
tykistö- ja risteilyohjuksilla. Täs-
sä kisassa Yhdysvallat on vielä 
Kiinaa ja Venäjää jäljessä. 

Yhdysvalloilla on kiire saada 
käyttöön myös taistelukentän 
epäsuoraa tykistöä ja ohjuksia. 
Yhdysvallathan hävitti 1987 sol-
mitun INF-sopimuksen jälkeen 
keskimatkan ydinohjukset Eu-
roopasta. Molempien osapuolten 
irtisanottua sopimus tiedettiin jo 
Venäjän, myöhemmin myös Kii-
nan jatkaneen niiden kehittämistä 
laajentamalla ohjusarsenaaliaan 
mm. vaikeasti torjuttavilla hyper-
soonisilla täsmäohjuksilla.

Aiemmin mainitut MDTF-
joukot saavat 500-1500 km:n 
kantavia tavanomaisia ohjuksia 
ja Tomahawk-risteilyohjuksia. 
Vuodesta 2023 alkaen palvelus-
käyttöön saadaan 2700km kan-
tavia hypersoonisia ohjuksia. 
Maavoimat luottaa pitkämatkan 
täsmäaseisiin. Toistaiseksi Nato 
on hyllyttänyt taktiset ydinaseet 
Euroopassa. Saksan F-35 han-
kinta turvaa niiden mahdollisen 
käytön Tornadojen jälkeen.

Biden haluaa Eurooppaan ja 
indopasifiselle alueelle status 
quon ja kilpailullisen asetelman, 
pitää yllä vähintään nykyistä läs-
näolon tasoa eikä halua tehdä 
hätiköityjä strategisen tason pää-
töksiä pelästyttämään liittolaisia 
ja kumppaneita. Obama halusi 
2012 haastaa Kiinan ja Venäjän 
kahdella sotanäyttämöllä. Biden 
priorisoi Kiinan ja Indopasifisen 
alueen unohtamatta Eurooppaa. 
Eurooppa puolestaan keskittyy 
oman alueensa puolustamiseen ja 
sitoutuu tukemaan Yhdysvaltoja 
Kaukoidässä.

Edustajainhuone ja senaatti 
hyväksyi 2022 Maanpuolustus-
lupalailla 7.1 miljardin dollarin 
sotilasbudjetin Tyynenmeren 
puolustusaloitteelle, joka on yli 
2 miljardia dollaria enemmän 
kuin mitä puolustusministeriö 
oli esittänyt.

Strategia edellyttää nykyisen 
geopoliittisen ja taloudellisen 
ympäristön vaativan siviili- ja 
sotilasjohtajilta tulevaisuuteen 
suuntautuvaa ajattelua sen sijaan, 
että ajattelu perustuu lähihistori-
aan ja vanhentuneisiin, reaktii-
visiin näkemyksiin. Perinteisen 
kansallisen turvallisuuden kehyk-
sen ulkopuolelle katsominen on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
kilpailla ja menestyä suurten val-
takilpailussa.

Obaman julistama suunnan-
muutos indopasifiselle alueelle 
ei koskaan toteutunut. Se toimi 
katalysaattorina Kiinan sotilas-
reformille, Etelä-Kiinan meren 
militarisoinnille ja aggressiiviselle 
kauppapolitiikalle mukaan lukien 

silkkitie-, Belt and Road aloite. 
Kaikki tämä jäi ilman seuraa-
muksia Yhdysvaltojen keskitty-
essä Lähi-itään.

Keskittyminen yhteen maan-
tieteelliseen alueeseen viimeisten 
20 vuoden aikana on aiheuttanut 
ongelmia Yhdysvaltojen silloisen 
strategisen painopisteen ulkopuo-
lella olevilla alueilla ja väylillä.

Yhdysvaltain uudessa strategi-
assa tunnustetaan Afrikan nou-
seva painoarvo. Samaan aikaan, 
kun Yhdysvaltojen strateginen 
fokus kääntyy Kaukoitään, niin 
Kiina rakentaa satamaa Atlantin 
länsirannikolle, Päiväntasaajan 
Guineaan. Se vahvistaa kitey-
tettynä Yhdysvaltain kansallisen 
turvallisuusstrategian kolmea 
haastetta: 1) Suurvaltakilpailua 
ei määritellä Yhdysvaltain soti-
laallisessa opissa. 2) Suurvalta-
kilpailua ei määritellä maantie-
teellisesti ja 3) suurvaltakilpailua 
ei voiteta yksin Yhdysvaltain ase-
voimilla.

Ukrainan sota tuskin muuttaa 
Yhdysvaltain globaalia strategi-
aa, eikä se vaikuttane eurooppa-
laisten liittolaisten ja erityisesti 
Saksan merivoimien massiivi-
seen rakennusohjelmaan. Sak-
san idänpolitiikan aikakausi on 
päättynyt ja puolustusmäärä-
rahojen tasoa tullaan korotta-
maan huomattavasti aloittaen jo 
tästä vuodesta. Euroatlanttinen 
yhteisö on yhtenäisempi kuin 
koskaan toisen maailmansodan 
jälkeen.

 
Seppo Ruohonen

everstiluutnantti evp.

Bidenin puolustusstrategia 2022
ASIANTUNTIJALTA

Erkki Lehmus
sotilaspoikien 
johtoon
Varsinais-Suomen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan vuosikokous 
pidettiin mieskuoro Laulun Ys-
tävien laulusalissa Turussa 24. 
maaliskuuta. Vuosikokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat 
ja kunniajäseneksi kutsuminen. 
Kokouksessa puheenjohtajana 
toimi killan kunniapuheenjoh-
taja Pentti Seppälä ja sihteerinä 
toimi killan varapuheenjohtaja 
Tuula Rahkonen. 

Killan puheenjohtaja Osmo 
Suominen oli aiemmin ilmoit-
tanut, ettei olisi jatkossa enää 
käytettävissä. Uutena puheen-
johtaja toimii kaksivuotiskauden 
2022–23 Erkki Lehmus. Halli-
tukseen valittiin vuodeksi 2022 
Aulis Lahti, Seppo Lerkki, Antti 
Mäki, Mika Nieminen, Tuula 
Rahkonen ja Voitto Salonen. 
Kokouksen lopulla kutsuttiin 
killan kunniajäseneksi Kullervo 
Hantula. Hän on tehnyt killan eri 
tehtävissä vuosikymmenien ajan 
pyyteetöntä työtä Sotilaspoika-
aatteen eteen ja sen tunnetuksi 
tekemisessä.

Neljän päivän 
marssi

Reserviläisurheiluliitto jär-
jestää toukokuussa jo kolman-
nen RESUL Four Day March 
-etämarssitapahtuman. Reser-
viläisliitto on yksi Reserviläis-
urheiluliiton jäsenjärjestöistä. 
Tapahtuman ajankohta on 26.-
29.5.2022 ja tapahtuman omat 
verkkosivut on jo avattu osoit-
teessa resulfourdaymarch.fi. 

RESUL Four Day March -ta-
pahtuman ideana on se, että jo-
kainen voi suorittaa vähintään 
kymmenen kilometrin marssin 
kävellen, juosten tai marssien nel-
jän päivän aikana itselleen sopiva-
na aikana ja sopivassa paikassa. 

Marssijat voivat verkkosivu-
jen portaalin kautta rekisteröi-
tyä ja kirjata sinne suorituk-
sensa. Osallistujat voivat myös 
tilata verkkokaupasta marssi-
tuotteita ja lisäksi he osallistuvat 
tavarapalkintojen arvontaan, 
mikäli ovat rekisteröityneet 
portaaliin.

Kuinka osallistua 
maanpuolustukseen
Puolustusvoimille on tullut re-
serviläisiltä ja muilta kansalaisil-
ta runsaasti kysymyksiä, kuinka 
maanpuolustukseen voisi osal-
listua. Usein kysyttyihin kysy-
myksiin löytyy nyt vastauksia 
verkosta.

Puolustusvoimissa jatketaan 
suunnitelmallista reserviläis-
ten ja varusmiesten koulutusta 
suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi nykyisiin ja tule-
vaisuuden tarpeisiin. Suomes-
sa on vuosien ajan painotettu 
henkilökohtaisen varautumisen 
merkitystä kaikissa turvallisuus-
tilanteissa. 

 Useimmin kysyttyihin 
kysymyksiin löytyy vastauksia 
täältä: https://puolustusvoimat.
fi/aluetoimistot/ukk.

Ukrainan sota on osoitta-
nut johtamisen valtavan 
merkityksen. Omalla esi-

merkillään presidentti Zelenskyi, 
Klitshkon veljekset, ex-presidentti 
Porosenko ja muut ovat lujittaneet 
kansansa taistelutahtoa ja samalla 
näyttäneet muulle maailmalle Ve-
näjä mukaan lukien, että Ukrainan 
kansa haluaa pitää kiinni itsenäi-
syydestään ja olemassaolostaan. 

Taistelutahdon osoituksella on 
varmasti ollut myös keskeinen mer-
kitys Ukrainan saaman sotilaalli-
sen ja muun avun määrään. Niitä 
autetaan helpommin, jotka ovat 
valmiita auttamaan myös itseään. 
Tässä on hyvä muistiin kirjaamisen 
paikka myös meille Suomessa.

Tarkasteltaessa Ukrainan tilan-
netta suomalaisten yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen mallin 
kautta huomataan henkisen krii-
sinkestävyyden, johtajuuden ja 
kansainvälisten yhteyksien lujit-
taneen Ukrainan puolustuskykyä. 
Nyt huomio kiinnittyykin lop-
puihin elintärkeisiin toimintoihin, 
kuten talouteen, huoltovarmuu-
teen ja väestön palveluihin, kuten 
terveydenhuoltoon. Kuinka kau-
an muu yhteiskunta kestää sodan 
armottomia olosuhteita. 

Sotilaiden lisäksi monien alojen 
ammattilaiset tekevät päivittäin 
oman osansa Ukrainan yhteis-
kunnan toimintojen käynnissä 
pitämiseksi. Suomessakin tilanne 

olisi samankaltainen, vaikka tällä 
hetkellä suurin huomio kiinnittyy 
sotilaalliseen toimintaan. Iso osa 
yhteiskunnan normaalitoimin-
noista on kyettävä ylläpitämään 
myös kriisiaikana. Tässä meillä 
kaikilla on oma roolimme.

Suomalaisten halu osallistua 
yhteiskuntamme turvallisuudes-
ta huolehtimiseen näkyy tällä 
hetkellä erittäin suurena kiin-
nostuksena maanpuolustusta, 
turvallisuutta ja vapaaehtoistoi-
mintaa kohtaan. Maanpuolus-
tusjärjestöillä onkin nyt tärkeä 
tehtävä kanavoida tämä into ja 
halu mielekkäällä tavalla Isän-
maan parhaaksi. Samalla monel-
le koronahorroksesta heräilevälle 
järjestölle tämä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus saada mukaan toi-
mintaan uusia kasvoja ja ajatuk-
sia. Tärkeää onkin jo nyt pohtia, 
kuinka nämä uudet aktiivit si-
toutetaan mukaan pitkäaikaisiksi 
maanpuolustusaktiiveiksi.

Paluuta vanhaan ei ole
Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, 
että nyt käynnissä olevat muutok-
set eurooppalaisessa turvallisuus-
järjestelmässä ovat merkittäviä ja 
pysyviä. Myös Suomen turvalli-
suuspolitiikassa on tapahtumassa 
liikettä, jota olisi ollut vaikea pitää 
mahdollisena vielä hetki sitten. 
Kaikissa kehitysvaihtoehdoissa 
kansainvälisen yhteistyön mer-

kitys maanpuolustuksen saralla 
kasvaa tulevina vuosina nopeasti. 
Myös reserviläistoiminnan osalta 
on hyvä pohtia, miten kansainvä-
liset yhteydet ja kontaktit voisivat 
hyödyttää yhteistä asiaamme. 

Muun muassa MPK:n osalta 
asiassa onkin jo aktivoiduttu. 
Paikallistasollakin olisi varmasti 
monenlaista mielekästä yhteistoi-
mintaa mahdollisuus kehittää, jos 
vain innokkaita tekijöitä riittää. 
Välittömästi voi ainakin aloittaa 
naapurimaiden ja eurooppalaisten 
puolustusjärjestelmiin perehtymi-
sen ihan yleisen maanpuolustustie-
tämyksenkin nimissä. Järjestöjen 
ja reserviläisten rooli on keskeinen 
uusia puolustustamme vahvistavia 
ratkaisuja käynnistettäessä, jotta 
saamme koko osaamisemme tar-
jottua käyttöön myös kansainvä-
lisissä yhteyksissä.

Putkinäön rikkominen
Mediaa seuraamalla voisi tulla sii-
hen johtopäätökseen, että Venä-
jän hyökätessä Ukrainaan samalla 
myös koronapandemia loppui. 
Näin ei tietenkään ole, vaan tartun-
ta luvut ovat tällä hetkellä varsin 
korkeita. Valitseva tilanne onkin 
hyvä muistutus siitä, ettei meillä va-
litettavasti useinkaan kriisiaikana 
ole mahdollisuutta keskittyä vain 
yhden ongelman ratkaisemiseen, 
vaan usein kyseessä on niin sanottu 
monihäiriötilanne. 

Akuutin kriisin aikana on ai-
na hyvä muistaa tähystää myös 
sivuille, koska sieltä on mahdol-
lisesti tulossa jo seuraava tilanne 
päälle. Esimerkiksi tällä hetkellä 
ei tarvita kummoistakaan enna-
kointikykyä, jotta voi arvioida 
sodasta johtuvien viljatoimitusten 
vaikeutumisen mahdollisesti joh-
tavan levottomuuksiin monessa 
muutenkin vaikeassa tilanteessa 
olevassa Pohjois-Afrikan ja Lähi-
Idän maassa. 

Näillä mahdollisilla levotto-
muuksilla saattaa olla nopeasti-
kin vaikutusta koko Euroopan 
alueelle. Tämän kaltaisten kehi-
tyskulkujen vaikutuksia on mah-
dollista eri toimijoiden johdosta 
jopa vielä voimistaa tai pyrkiä 
kohdistamaan vaikutus tietyille 
alueille laaja-alaisen vaikutta-
misen eli hybridivaikuttamisen 
periaatteiden mukaisesti. 

Suomen vahvuutena eri tyyp-
pisissä kriiseissä ja laaja-alaisen 
vaikuttamisen torjunnassa on ko-
ko yhteiskunnan kattava koko-
naisturvallisuuden mallimme, jota 
900 000 koulutetun reserviläisen 
panos tukee päivittäin. Sodan ajan 
joukkoihin sijoitettujen reserviläis-
ten lisäksi mielekästä ja tärkeää 
tekemistä löytyy jokaiselle. 

Keskeinen tekijä nykyisessä 
tilanteessa ja tulevissa ratkai-
suissamme on korkea maanpuo-
lustustahto. Tahtoa ja kriisin-

sietokykyä jokainen meistä voi 
ylläpitää omalta ja lähipiirinsä 
osalta tarjoamalla oikeaa ja ajan-
kohtaista tietoa turvallisuudesta 
sekä ohjaamalla asiasta kiinnos-
tuneet maanpuolustuksen parista 
löytyvän mielekkään tekemisen 
pariin. Kentällä tavataan!

Christian Perheentupa
Everstiluutnantti

Turun Kadettipiirin 
puheenjohtaja

Christian Perheentuvan arkisto

Johto ja tahto
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Ukraina 
– mites tässä näin kävi?

Helmikuun lopulla Eurooppa 
ja suomalaiset heräsivät uu-
teen todellisuuteen. Oli syt-

tynyt sota Euroopassa; sota, jonka 
syttymiseen sivistyneessä Euroopas-
sa ei kukaan länsimaissa tuntunut 
uskovan. Siis mites tässä näin kävi? 
Tässä artikkelissa tarkastelen ny-
kyisen sodan taustoja ja Parivartion 
numerossa 3/2022 tulen tarkastele-
maan havaintoja sodasta ja arvioin 
tulevaa, oli sota siihen mennessä 
sitten päättynyt tai ei.

Ukraina on sellaisena valtio-
na tai alueena, jona sen tänään 
tunnemme, ollut olemassa vasta 
noin sata vuotta. Alueen hallintaa 
ovat yrittäneet menneisyydessä 
useat eri maat, valtiot ja hallitsi-
jat. Siten Ukraina ja Ukrainan on 
kuin eurooppalainen Afganistan, 
jota moni on halunnut hallin-
taansa, mutta vain harvat ovat 
siinä onnistuneet. Ensimmäisen 
maailmansodan loppuvaiheessa 
ukrainalaiset havittelivat itse-
näisyyttä ja asiasta annettiinkin 
itsenäisyysjulistus. Tämä julistus 
ei, toisin kuin Suomessa 1917, 
ottanut tuulta purjeisiin, kunnes 
V.I. Lenin suurella myötävaiku-
tuksella nykyisestä Ukrainasta 
tuli Neuvostotasavalta vuonna 
1919 ja vuonna 1922 Ukrainan 
Neuvostotasavallasta tuli yksi 
Neuvostoliiton perustajajäsen. 

Aidosti itsenäinen Ukrainasta 
tuli Neuvostoliiton hajoamisen 
yhteydessä vuonna 1991. Tällöin 
Ukraina luovutti alueellaan olleet 
puna-armeijan ydinaseet, josta 
vastineeksi Yhdysvallat JA Ve-

näjän Federaatio takasivat maan 
suvereniteetin ja rajojen koske-
mattomuuden. 

Ukraina yritti päästä suunnitel-
matalouden suosta itsenäistymises-
tään lähtien, mutta neuvostoliitto-
laisen taloudenpidon, nepotismin 
ja korruption läpeensä kyllästä-
neen maan ja kansan saaminen 
länsimaisen demokratian ja talous-
ajattelun suuntaan ei ollut kovin 
helppoa. Laiva kääntyi hitaasti, 
mutta kääntyi kuitenkin. Käännös 
vaati kansan nousemista barrika-
deille ja niin kutsutun oranssin 
vallankumouksen, joiden loppu-
tuloksena oli länsimielisen Viktor 
Juštšenkon valinta maan presiden-
tiksi vuonna 2004. Juštšenkon joh-
dolla maa alkoi lähentyä länttä ja 
kokonaisuuteen liittyi myös pääsy 
niin sanottuun Membership Ac-
tion Planiin eli maalle laadittiin 
tiekartta NATO:n täysjäseneksi. 
Samanlainen tiekartta, MAP oli 
myös Georgialla, kunnes Venä-
jä hyökkäsi maahan ja tiekartta 
haudattiin mahdollisesti jopa lo-
pullisesti. 

Länsisuuntaisuus ei sopinut osal-
le ukrainalaisista eikä varsinkaan 
Venäjälle. Erityisesti vastustusta 
oli venäjänkielisessä ja -mielisessä 
Itä-Ukrainassa, Donetskin ja Lu-
hanskin Oblasteissa. Sisäiset ris-
tiriidat ja Venäjän sekaantuminen 
maan sisäpolitiikkaan aiheuttivat 
sen, että vuoden 2010 presiden-
tinvaaleissa uudeksi presidentiksi 
valittiin venäjämielinen Viktor 
Janukovytš. Ensimmäisinä toi-
menpiteinään Janukovytš ilmoit-

ti, ettei Ukraina enää tavoittele 
NATO-jäsenyyttä ja marraskuussa 
2013 hän hylkäsi EU:n kauppa- 
ja yhteistyösopimuksen Venäjän 
mieliksi. 

Kansa oli kovin tyytymätön 
hallintoon ja mielenosoittajat 
valtasivat lopulta Kiovan kadut 
mielenosoitusten muuttuessa vä-
kivaltaisiksi tammikuussa 2014. 
Lopputuloksena oli Janukovytšin 
erottaminen helmikuun lopulla 
2014 ja suklaamiljardööri Petro 
Porošenkon valinta uudeksi presi-
dentiksi toukokuussa 2014. 

Uusi presidentti ja hallinto ei kui-
tenkaan kyennyt jatkamaan aiem-
min kesken jääneitä uudistuksia ja 
kun tähän vielä liitettiin Venäjän 
operaatio Krimin valtaamiseksi ja 
laiton liittäminen Venäjään helmi-
maaliskuussa sekä Venäjän tukeman 
sisällissodan alkaminen Luhanskin 
ja Donetsikin Oblasteissa maalis-
huhtikuussa, oltiin siinä lähtökoh-
tatilanteessa, jonka lopputuloksena 
oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. 
helmikuuta kello 0500.

Kurkistus 
maskirovkan taakse
Maskirovka (mаскировка) on ai-
tovenäläinen termi, joka suoraan 
käännettynä tarkoittaa substan-
tiivina ”naamiota” tai verbinä 
”naamioida”. Sen perusolemusta 
ei kuitenkaan voi kuvata tai mää-
ritellä yhdellä tai kahdella sanalla. 
Maskirovkaa on käytetty venäläi-
sessä toiminnassa jopa vuosisa-
toja ja se koostuu salaamisesta, 
harhauttamisesta, naamioinnista, 

hämäämisestä, valehtelusta, pe-
toksesta, asioiden vääristelystä jne. 

Toiminnan tarkoituksena on 
hämmentää ja sekoittaa vastus-
tajan ajattelua sekä toimintaa ja 
sitä käytetään niin sotilaallises-
sa kuin poliittisessa toiminnassa. 
Maskirovkan kohteena on sekä 
oma väestö että vastustajan kan-
sa ja erityisesti vastustajan joh-
to ja hallinto. Tähän toimintaan 
liittyy olennaisena osana median 
valvonta ja viestinnän rajoittami-
nen omassa maassa, jotta oman 
hallinnon tuki säilyy tai vahvistuu 
kansalaisten keskuudessa.

Maskirovka on kaiken kaik-
kiaan vaarallinen, mutta myös 
keskeinen osa venäläistä sumeaa 
logiikkaa. On ollut sangen mie-
lenkiintoista seurata ennen sodan 
alkamista ja osin myös sodan ai-
kana länsimaisten, mukaan luki-
en suomalaisten asiantuntijoiden 
kommentteja siitä, kuinka ”loogi-
sesti ajatellen Venäjä ei teen näin” 
tai ”loogisesti ajatellen Venäjän 
pitäisi toimia tällä tavoin”. Tässä 
lähestymistavassa on kokonaan 
unohdettu se, että venäläisen ja 
länsimaisen logiikan ero on kuin 
yö ja päivä tai musta ja valkoinen. 

Venäläinen logiikka ei pää-
sääntöisesti perustu samanlaisiin 
lainalaisuuksiin kuin mihin län-
simainen logiikka perustuu. Siten 
venäläistä logiikkaa tai loogista 
ajattelua ei voi ymmärtää täysin 
kuin vain aidot venäläiset. Eräs 
brittiläinen Neuvostoliitto-/Venä-
jätutkija totesi vuonna 2014 yh-
dessä monista kokouksista, joihin 

pääsin osallistumaan työskennel-
lessäni NATO:n operaatioesikun-
nassa Monsissa, Belgiassa, että 
kansainvälinen politiikka Venäjän 
kanssa on kuin pelaisi shakkia, 
jonka mestareita venäläiset ovat 
olleet pitkään. 

Haasteelliseksi tämän pelaami-
sen tekee se, että länsi pelaa shak-
kia perinteisellä 2D shakkilaudalla 
kansainvälisesti tunnustetuilla sha-
kin säännöillä, kun Venäjä pelaa 
samaa peliä 3D tai jopa 4D shak-
kilaudalla omilla säännöillään. Eli 
periaatteessa sama peli, mutta eri 
ulottuvuudet ja säännöt.

Narratiivi eli 
Venäjän pelikirja
Narratiivi on erään määritelmän 
mukaan ”kertomus, joka vakiin-
nuttaa tapahtumien välisen jär-
jestyksen tai loogisen suhteen ja 
asettaa ne jatkumoon, joka ei ole 
välttämättä kronologinen”. Nar-
ratiivi on siis periaatteessa kuin 
rikosromaanin tai kaunokirjalli-
sen teoksen runko, jota täyden-
netään eri roolihenkilöiden teoilla 
ja heihin liittyvillä tapahtumilla. 
Teoilla ja tapahtumilla täydenne-
tystä narratiivista on muodostunut 
Venäjän pelikirja, jota se toteut-
taa päämääränsä ja tavoitteittensa 
saavuttamiseksi.

Venäjän pelikirjan rakentami-
nen aloitettiin todennäköisesti 
presidentti Putinin vuoden 2005 
linjapuheen jälkeen. Tässä linja-
puheessa presidentti Putin ilmoitti 
muun muassa, että ”Neuvostoliiton 
hajoaminen oli 1900-luvun suurin 

geopoliittinen katastrofi”. Toden-
näköisesti ennen linjapuhetta oli jo 
määritetty tavoitteet ja mahdolli-
sesti myös hahmoteltu niitä linjoja, 
joilla edetään kohti tavoitteita. To-
dennäköisesti jo tuolloin päämää-
räksi asetettiin Venäjän palauttami-
nen yhdeksi johtavaksi suurvallaksi 
ja tavoitteeksi turvallisuusetupiirin 
muodostaminen Venäjän Federaati-
on ympärille, erityisesti federaation 
länsirajalle. 

Etupiiriajattelu ulotettiin selväs-
ti myös federaation etelärajalle, 
josta esimerkkinä ovat Georgian 
sota 2008 sekä tammikuussa 2022 
Kazakstaniin lähetetyt venäläiset 
”rauhanturvaajat”. Pelikirjan laa-
timisen aikaan NATO:on kuulu-
mattomia maita Venäjän länsira-
jalla tai sen läheisyydessä olivat 
Georgia, Ukraina, Valko-Venäjä, 
Suomi ja Ruotsi. Tällöin Valko-Ve-
näjä oli jo Putinin talutusnuorassa, 
joten Valko-Venäjä oli ja on vain 
sivujuonne pelikirjassa. Muiden 
osalta oli ryhdyttävä toimiin, jot-
teivat ne liukuisi imperialistisen 
NATO:n, EU:n ja Yhdysvaltojen 
syliin. Pelikirjan toteuttaminen 
aloitettiin tiukentamalla Valko-Ve-
näjän talutusremmiä ja pelaamalla 
kulmuriksi Georgian mahdollisuu-
det hakea NATO-jäsenyyttä jääty-
neellä konfliktilla elokuussa 2008.

Pelikirjan juonikäänteet
Venäjä on käyttänyt pelikirjan ra-
kentamisessa samoja ulottuvuuk-
sia, joista armeijakenraali, Venäjän 
yleisesikunnan päällikkö Valery 
Gerasimov kuvaili 2013 kirjoit-

tamassaan artikkelissa. Tänä päi-
vänä näistä puhutaan hybridi- eli 
kokonaisvaltaisena vaikuttamise-
na. Kyseessä on pääosin ei-soti-
laallisia keinoja, mutta mukana on 
myös sotilaallisen voiman käyttö. 
Nykyisen pelikirjan juonilinjoina 
ovat muun muassa poliittinen, 
taloudellinen, uskonnollinen, his-
toriallinen, kiristys- ja uhkailu-, 
hajota ja hallitse-, uhriutumisen ja 
sotilaallisen toiminnan linjat. 

Poliittisen linjan viestinä on se, 
että länsi on pettänyt Venäjän ja 
syrjäyttänyt maan kansainvälisen 
politiikan kentällä. Taloudellisella 
linjalla käytetään hyödyksi erityi-
sesti lännen ja Euroopan riippu-
vuutta Venäjän fossiilisista polt-
toaineista. Uskonnollisen linjan 
keskeinen viesti on se, että Venäjän 
ortodoksinen kirkko on perustettu 
nykyisen Kiovan alueella, joka pi-
tää paikkaansa. Ja tällä argumentil-
la perustellaan sitä, että Ukraina on 
tosiasiallisesti osa Venäjää. 

Tähän liittyy vahva historialli-
nen viesti, jonka sanoma on se, 
että ukrainalaiset ja venäläiset ovat 
itseasiassa yksi yhtenäinen slaavi-
lainen kansa, joka sekin toisaalta 
pitää paikkaansa. Kiristys, uhkailu, 
hajota ja hallitse ovat myös kanta-
vana voimana Venäjän narratiivis-
sa. Tästä esimerkkinä ovat muun 
muassa ulkoministeri Lavrovin 
lähettämät kirjeet Yhdysvalloille, 
NATO:lle ja valituille ETYJ-maille 
mukaan lukien Suomi. 

Vaatimuksenahan oli, että näi-
hin vastataan erillisesti, jolloin 
pyrkimyksenä oli saada murtumia 

lännen yhteiseen rintamaan. Näitä 
murtumia olisi hyödynnetty pää-
määränä hajottaa lännen yhtenäi-
syys riidankylväjän tyylisesti. Kir-
jeiden sisältämät vaatimukset toi-
saalta olivat niin poskettomia, että 
lännellä ei ollut mitään mahdolli-
suuksia myöntyä näihin Chamber-
lainin tapaan vuonna 1938.

Sotilaalliseen linjaan liittyy uu-
sien ihmeaseiden esittely julkisuu-
dessa, kuten esimerkiksi hyper-
sonisen Kinzhal-ohjuksen kanssa 
tehtiin sekä kovasti markkinoitu 
asevoimien reformointi ja kehit-
täminen kohti ammattimaisuutta 
ja pysyvää valmiutta. Joukkoja 
siirretään aktiivisesti eripuolilla 
Venäjää harjoitusten varjolla ja 
samalla joukkoja keskitetään ha-
luttuun suuntaan. 

Niin ja länsimaita rauhoitel-
laan kertomalla, että Venäjällä 
on oikeus siirrellä ja harjoitella 
joukkojensa kanssa, miten haluaa 
painottaen, että joukkokeskitykset 
puretaan, kun harjoitukset ovat 
ohi. Tätä Venäjä teki länsirajal-
laan usean vuoden ajan, mutta 
aina joukoista osa jäikin uudelle 
alueelle. Siten Venäjän joukkojen 
määrä Ukrainan rajoilla kasvoi 
pikkuhiljaa vuosi vuodelta vuo-
desta 2014 alkaen. 

Sodan ollessa jo käynnissä alkoi 
Venäjän retoriikkaan ilmaantua 
mainintoja, käytännössä uhkauk-
sia, joukkotuhoaseiden käytöstä. 
Esimerkiksi kemiallisiin aseisiin 
liittyvään keskusteluun on tuotu 
Venäjän todisteita Yhdysvaltain 
ja Ukrainan yhteisistä kemiallisten 

aseiden laboratorioista ja varas-
toista. Tosin kukaan muu kuin Ve-
näjän puolustusministeriö ei tiedä 
tällaisista laboratorioista mitään. 

Mainilan laukausten 
kumu kuuluu
Kyseessä on siis taas yksi niin 
sanottu False-Flag-operaatio peli-
kirjasta. Ennen sotaa Yhdysvaltain 
tiedustelu varoitti tämän tyyppi-
sistä provokaatioista. Toimista, 
joissa ukrainalaisiin varusteisiin 
puetut venäläiset erikoisoperaat-
torit hyökkäävät tai käyttävät ase-
voimaa Venäjän puolelle rajaa, 
jolloin Venäjä olisi saanut perus-
teet puolustautua hyökkäämällä 
Ukrainaan. 

Kyse on siis periaatteessa his-
torian toisintoja elokuulta 1939, 
jolloin saksalaiset lavastivat raja-
välikohtauksen Saksan ja Puolan 
rajalla. Tai Mainilan laukaukset 
26.10.1939 Suomen ja Neuvos-
toliiton rajalla. Molempien lop-
putuloksena oli hyökkäys False-
Flag-operaation kohdemaahan. 
Nämä operaatiot ja sotilaallinen 
provosointi on osa venäläistä mas-
kirovkaa ja Venäjän narratiivia.

Yksi keskeinen juonen osa narra-
tiivissa on Venäjän uhriutuminen. 
Se voidaan sisällyttää kaikkiin lin-
joihin sujuvasti. Venäjä on koulu-
kiusattu kansainvälisessä peliken-
tässä, koska länsi tekee sitä tai tätä. 

Venäjää ei oteta mukaan suurvalta-
politiikkaan, Venäjän turvallisuus 
on uhattuna, koska NATO ja Yh-
dysvallat, Venäjän talous on heik-
koa, koska länsi ei hyväksy Venäjää 
tasapuoliseksi kauppakumppaniksi 
ja toisaalta Venäjä saa tehdä asioi-
ta, koska länsi ja Yhdysvallatkin on 
tehnyt, ainakin Venäjän tulkinnan 
mukaan, joitain asioita. 

Venäjä vetoaa kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lakeihin syyttä-
en länttä näiden rikkomuksista 
unohtaen pääsääntöisesti sen, että 
Venäjä itse on rikkonut jo ennen 
samoja sopimuksia tai kansainvä-
listä lakia.

Kuten todettua, kyseessä on 
järkyttävä tapahtuma melkein 
meidän suomalaisten etupihalla. 
Taustat ja syyt, miksi Venäjä näin 
toimii ovat vaikeasti ymmärret-
tävissä länsimaisella logiikalla. 
Siksi on kovin tärkeää, että ym-
märretään aitovenäläistä ajattelua, 
logiikkaa ja maskirovkaa, jotta 
voidaan löytää syyt Venäjän toi-
minnalle. Hyväksyä ei pidä, mut-
ta ymmärtää pitää, jotta tämä 
umpisolmu saadaan aukaistua ja 
turvallisuustilanne Euroopassa ja 
lähialueillamme vakautettua.

Seuraavassa numerossa, 3/2022 
tarkastelen tarkemmin havaintoja 
sotatoiminta ja vaikka minulla ei 
olekaan kristallipalloa, niin arvi-
oin sen hetkistä tilannetta ja miten 
tästä voitaisiin päästä eteenpäin.

Joni Lindeman
päätoimittaja

everstiluutnantti evp.
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Tuula Rahkonen

Viimeaikaiset tapahtumat ovat 
vaikuttaneet siihen, että kiinnos-
tus ja halukkuus vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen on lisäänty-
nyt. Turvallisuustilanne on akti-
voinut vapaaehtoiset päivittämään 
perustaitoja ja osaamistaan. Tänä 
päivänä maanpuolustustahdon, 
yhtenäisyyden ja puolustuskyvyn 
merkitys on entisestään korostu-
nut ja saanut myös uudet vapaa-
ehtoiset toimijat liikkeelle. 

Omaa kriisinkestävyyttä halu-
taan parantaa ja ennen kaikkea 
halutaan kokea olevan hyödyksi 
yhteiskunnalle. Kriisinkestävyy-
den näkökulmasta on tärkeää, että 
kaikki halukkaat voivat osallistua, 
sillä erilaisissa poikkeusolojen ti-
lanteissa on paljon tehtäviä, joihin 
jokainen suomalainen voi omalta 
osaltaan osallistua. 

Viimeaikaisten kyselyjen ja mie-
lipidemittausten mukaan maan-
puolustustahto on lisääntynyt. 
Tutkimusten perusteella mitattuna 
maanpuolustustahto on mielipide 
ja arvo. Käytännössä maanpuo-
lustustahdon lisääntyminen näkyy 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
kentän aktivoitumisena ja haluk-
kuutena osallistua muun muassa 
MPK:n järjestämiin harjoituksiin, 
kursseille ja webinaareihin. Kurssit 
täyttyvät ennätysvauhdilla. Verk-
kokoulutukset ovat olleet erityisen 
suosittuja, ja niihin ilmoittautuu 
kolminkertainen määrä aikaisem-
paan verrattuna. 

MPK:n puheenjohtajan Mi-
ka Hannulan mukaan kasvanut 
yhteydenottojen määrä ja koulu-
tuksen kysynnän jatkuva kasvu 
kertovat vahvasta maanpuolustus-
tahdosta sekä halusta varautua. 

– Suomalaisten maanpuolustus-
tahto on kyselyiden perusteella 
korkea ja lisääntynyt hakeutumi-
nen vapaaehtoiseen maanpuolus-
tuskoulutukseen kertoo samaa 
kieltä, Hannula toteaa. 

Säkylän suuri 
kevätponnistus
Säkylässä järjestetyn KEVÄT 
HUOVI22 -harjoituksen toteutu-
nut vahvuus oli paljon odotettua 
suurempi. Harjoitukseen osallistui 
yhteensä noin 500 kurssilaista, va-
paaehtoista toimijaa ja koulutta-
jaa. Viikonlopun kurssitarjonnasta 
Paikallispataljoonan (PAIKP) pe-
ruskurssi 1 oli osallistujamääräl-
tään suurin, kurssilaisten määrän 
ylittäessä 60 henkilöä. 

Kurssilaiset jaettiin yhdeksän 
hengen ryhmiin, jotka kiersivät 
rastikoulutuksia, joiden tarkoituk-
sena oli antaa taistelijalle uusimpi-
en koulutusvaatimusten mukaiset 
tiedot ja taidot. Kurssilaiset olivat 
hyvin motivoituneita. Kurssipa-
lautteet kertoivat kurssin vastan-
neen erinomaisesti heidän odotuk-
siaan. Lähes jokainen oli valmis 
suosittelemaan kurssia tutuilleen.

Harjoituksen johtajana toiminut 
Tatu Lertola oli tyytyväinen har-

joituksen läpivientiin ja välittää 
kiitokset kaikille harjoitukseen 
osallistuneille. Erityisen kiitollinen 
hän oli niille sitoutuneille, joiden 
työpanos alkoi jo paljon ennen 
harjoituksen alkua ja jatkui vielä 
harjoituksen päätyttyä. 

Vahvuudeltaan poikkeuksellisen 
suureksi toteutunut harjoitus oli 
suuri ponnistus, mutta samalla 
myös taidonnäyte vuosien muka-
naan tuomasta ammattitaidosta 
ja osaamisesta sekä ennen kaik-
kea siitä yhteistyöstä, jota ilman 
harjoituksen läpivienti olisi mah-
dotonta, totesi harjoituksen va-
rahuoltopäällikkönä toiminut, 
MPK:n harjoitusten pitkän linjan 
konkari Harri Aarnio muonitus-
pisteellä. 

Jatkuvuutta tärkeälle työlle
KEVÄT HUOVI22 -harjoituksel-
la oli kunnia saada vieraakseen 
Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen neuvottelukunnan jäseniä. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on 
seurata ja arvioida maanpuo-
lustusta koskevien järjestelyjen 
toimivuutta ja vaikuttavuutta. 
Tehtävänä on myös kehittää kan-
salaisten maanpuolustustietoutta 
ja sitä kautta edistää vapaaeh-
toista maanpuolustustoimin-
taa ja maanpuolustusvalmiutta. 
Neuvottelukunta tutustui harjoi-
tuksen eri kursseihin ja MPK:n 
vapaaehtoisiin toimijoihin. 

Neuvottelukunnan jäsen, kan-
sanedustaja Janne Sankelo oli 
iloisesti yllättynyt harjoituksen 
saamasta suosiosta. Erityisesti 
Sankeloa ilahdutti vapaaehtoisten 
kouluttajien ammattitaito sekä 
nuorten kouluttajien osallistumi-
nen harjoitukseen. – Uusien toi-
mijoiden mukaan tuleminen antaa 
pontta ja jatkuvuutta tälle tärkeäl-
le työlle, Sankelo korosti. 

Viimeaikaisissa kokonaisturval-
lisuutta koskevissa keskusteluissa 
on vallinnut yksimielisyys siitä, 
että vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen määrää on lisät-
tävä merkittävästi. Tavoitteena 
on koulutuksen tuplaaminen ai-
empiin vuosiin verrattuna. Jotta 
MPK pystyy lisäämään koulutus-
tarjontaa tuntuvasti, tulee myös 
resursseja lisätä. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa lisärahoitusta, Puo-
lustusvoimien tukea sekä nopeita 
muutoksia Lakiin vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. 

MPK:n toiminnanjohtajan Antti 
Lehtisalon mukaan uusia toimi-
joita on koko ajan tulossa lisää ja 
kiinnostuksen kohteena on koko 

koulutuksen kirjo. Kansalaisia 
kiinnostaa kaikki arjen turvalli-
suuteen ja kokonaisturvallisuuden 
liittyvät asiat, aina sotilaalliseen 
valmiuteen tähtäävään koulutuk-
seen saakka. Koulutuksen tuplaa-
misen suhteen on MPK:ssa tehty 
tiettyjä laskelmia ja suunnittelu-
työtä jatketaan edelleen laajalla 
yhteistyöfoorumilla. 

- Erityisesti tarvitaan lisää vapaa-
ehtoisia kouluttajia. Sen jälkeen 
yhteistuumin Puolustusvoimien 
kanssa pohditaan vapaaehtois- ja 
kertausharjoituksien toteuttamista 
jatkossa, Lehtisalo kertoo. 

Vapaaehtoisten kouluttajien löy-
tämiseen tuo omat haasteensa se, 
että samaan aikaan Puolustusvoi-
mat nostaa kertausharjoitustensa 
määrää. Lehtisalo vetoaakin niihin 
vapaaehtoisiin kouluttajiin, jotka 
ovat joskus olleet mukana MPK:n 
toiminnassa.

 - Vaikka siitä onkin ollut hetki 
aikaa, niin nyt olisi hyvä hetki 
palata takaisin.  

Tilanne Euroopassa on erittäin 
jännittynyt ja täysmittaista sotaa 
käydään Ukrainassa. Lehtisalon 
mukaan MPK:ssa on mietitty uu-
sia suorituskykyjä, joita vapaaeh-
toinen sektori pystyy tuottamaan 
puolustusvoimille. Nykyisissä 
koulutusohjelmissa löytyy koulu-
tuksia aina jalkaväkitaistelijasta 
kyberosaajiin saakka, pitäen si-
sällään tiedustelut ja monet muut 
koulutusaiheet. Näiden koulutuk-
sien sisällöissä on merkittäviä asi-
oita, jotka tuovat uutta suoritus-
kykyä puolustusvoimille, Lehtisalo 
toteaa. 

Yhteinen tahtotila
- Paikallispuolustukseen tähtää-
vän koulutuksen määrän kasvat-
taminen Puolustusvoimien omien 
harjoitusten rinnalla on yhteinen 
tahtotila. Tätä kautta volyymi 
pystytään nostamaan sille tasolle, 
että koulutuksesta kiinnostuneet 
pääsevät mukaan ja saadaan lisää 
ammattitaitoisia reserviläiskoulut-
tajia, sanoo vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tarkastaja, eversti 
Jukka Nurmi. 

Nurmen mukaan vapaaehtois-
ten määrä on moninkertaistunut 
vapaaehtoispuolella, mutta myös 
Puolustusvoimiin on ollut entistä 
enemmän yhteydenottoja. 

- Haasteena tällä hetkellä on 
se, että MPK:n puolella kurssit 
ovat täynnä. Puolustusvoimissa 
ollaan lisäämässä kertausharjoi-
tusten määrää, mutta tällä hetkellä 
ei pystytä tarjonnalla vastamaan 

reserviläisten suunnasta tulevaan 
kysyntään, Nurmi toteaa. 

-Henkilöstöä tarvitaan lisää ja 
myöskin kurssitarjontaa tulisi laa-
jentaa siten, että MPK:lla olisi en-
tistä suurempi rooli paikallispuo-
lustuksen toteutumisessa. Jatkossa 
jotain tiettyjä koulutuskokonai-
suuksia voisi siirtää joko osittain 
tai kokonaan MPK:n koulutusvas-
tuulle, Nurmi pohtii.

Perustaitoja 
päivitetään innolla
MPK:n harjoitukset eri puolella 
Suomea ovat olleet suosituimpia 
kuin koskaan. Tästä kertoo yli 400 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
osaajaa ja reserviläistä osallistumi-
nen kolmipäiväiseen PAUHA22-
harjoitukseen Lohtajalla. Tarkka-
ammuntakurssi oli yksi harjoituk-
sen suosituimmista kursseista. 

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) Pohjanmaan maan-
puolustuspiirin piiripäällikkö Jani 
Pikkaraisen mukaan uusien aktiivi-
toimijoiden löytäminen on edelleen 
haaste. - Tämä vaatii pitkäaikaista 
sitoutumista. Lisäksi kestää vähin-
tään kaksi vuotta, että kouluttaja 
on valmis kouluttamaan. Puolustus-
voimat ja MPK ilman sitoutuneita ei 
ole mitään, ja ilman vapaaehtoisia 
kouluttajia ja tukitoimijoita eivät 
MPK:n kurssit pyöri. 

Tällä hetkellä Pohjanmaalla 
kursseja pyöritetään noin 240 
sitoutuneen toimijan voimalla. 
Lisääntyneen kysynnän ja koulu-
tustavoitteiden nostamisen myötä 
myös haastavia ja mielenkiintoisia 
tehtäviä on yhä useammalle va-
paaehtoiselle toimijalle.

PAUHA22-harjoituksen yhte-
ydessä pidettiin MPK:n vapaa-
ehtoisten tiedottajien ja valoku-
vaajien koulutuspäivät. Kurssille 
osallistui kurssilaisia lähes kai-
kista MPK:n piireistä. Kurssilai-
sia oli yhteensä 21, heistä neljä 
Lounais-Suomesta. Sää Lohtajalla 
oli haastava – tuulinen ja lumi-
nen. Viikonlopun aikana Suomen 
talvi antoi kuitenkin parastaan, 
auringonpaistetta ja bonuksena 
iltavirkuille pohjoisen taivaan re-
vontulien loistoa.

Kevään vapaaehtoiset harjoitukset olivat 
osallistujamenestys

On aika aloittaa 
maanpuolustusharrastus

”Kokonaisturvallisuuskoulutus on mitä suuremmissa 
määrin kriisinkestävyyttä lisäävää koulutusta, jolla saadaan 

aikaan se, että kansalainen voi nukkua yönsä rauhassa.” -Antti Lehtisalo

Kansanedustaja Janne Sankelo pääsi verestämään muistiaan kevyellä kertasingolla ampumisessa.

Tuula Rahkonen

MPK:n hallituksen puheenjohtajalla Mika Hannulalla pysyy kirves kädessä. Harjoituksen johtaja Tatu Lertola (vas.), Mika Hannula ja Porin prikaatin eversti Riku Suikkanen.
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KOKOUKSET 
JA KILPAILUT

Seuraava numero ilmestyy  
15.6.2022

Aineisto seuraavaan lehteen  
30.5.2022 mennessä.

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset ry ja Piikkiön-
Kaarinan Reserviupseerit ry järjestävät:

Varsinais-Suomen Reserviläispiirien

TAITOKILPAILUN
Paikka: Heernummen-Linnavuoren maasto, Piikkiö
 Ilmoittautuminen ja lähtö: Piikkiön 
Kehityksen   kerhotalo, Lystiläntie 21, 
21500 Piikkiö
Aika:  Maanantai 30.5.2022 kello 17.00,   
  ilmoittautuminen alkaa klo 16.00
Kilpailussa on kaksi sarjaa, reserviläissarja ja 
upseerisarja. Partion koko on 3-5 henkilöä. 
Taitokilpailussa edetään rastilta rastille jalan liikkuen, 
ja suoritetaan erilaisia sotilastaitoja mittaavia 
tehtäviä. Kilpailun kesto on noin 3 tuntia. Kuljettava 
matka maastossa on noin 3 km.
Partiokohtainen pakollinen varustus: EA-välineet, 
kompassi, muistiinpanovälineet, juomapullo sekä 
reppu.
Ilmoittautumiset 22.5.2022 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen pkresups@gmail.com Ilmoittautumisen 
yhteydessä sarja, partion nimi, partion jäsenet, 
sotilasarvot sekä yhdistys, johon kuulutte. 
Kilpailun jälkeen palkintojen jako. Sarjojen kolme 
parasta partiota palkitaan. Palkintojen jako aloitetaan 
välittömästi tulosten valmistumisen jälkeen.
Kilpailumaksu on 25 € / partio ja se maksetaan 
etukäteen 22.5.2022 mennessä tilille: FI83 4714 1020 
0069 35
Saaja: Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset, Viesti: 
Taitokilpailu, joukkueen nimi. 
Kilpailumaksu sisältää munkkikahvit. Mahdollisuus 
suihkuun ja saunaan (oma pyyhe).
Tiedustelut: Taitokilpailun kotisivu: https://www.rul.
fi/piikkio-kaarina/
Tiedustelut: Osmo Eerola pkresups@gmail.com, 
040 355 0846 tai Joni Lindeman vsres@co.inet.fi, 
040 160 8001

Tervetuloa kertaamaan sotilaan 
perustaitoja Piikkiöön!

Heidi Silvander

Vuoden ensimmäinen sovelletun re-
serviläisammunnan Varsinais-Suo-
men SM-karsintakilpailu pidettiin 
Loimaalla 26.-27.2.2022. Loimaan 
Seudun Reserviläisten ampumatoi-
mikunta päätti jo syksyllä 2021, että 
vuoden 2022 talvi-SRA -kilpailut 
järjestettäisiin oikeina talvikilpailui-
na helmikuussa, mikäli rajoitukset 
ja sääolosuhteet sen sallisivat. 

Rajoitusten suhteen oltiin selvil-
lä vesillä jo hyvissä ajoin mutta ke-
li jännitti vielä viimeisinä päivinä 
ennen kilpailuja. Sääennuste lupasi 
vesisadetta, jolloin olosuhteet ra-
dalla vaatisivat joko uimapukua 
tai luistimia. Ennusteista huoli-
matta sää oli kuitenkin puolellam-
me jälleen näissäkin kisoissa. Rata 
rakennettiin räntäsateessa mutta 
kisaviikonloppu oli aurinkoinen 
ja maasto pysyi talvisen lumisena. 

Kilpailuissa ammuttiin kuusi 
rastia. Ensimmäisellä rastilla kyy-
kittiin kiväärin kanssa poteroissa 
ja siirtymillä huomio täytyi pitää 
tarkasti tiukoissa käsittelysekto-
reissa. Toisella kiväärirastilla tau-
luista piti pitää tarkkaa lukua, jot-
ta kaikkiin tuli varmasti osumat. 
Kolmas rasti oli nopea haulikko-
rasti mutta neljännellä rastilla oli 
jo matkaa taivallettavaksi. 

Neljänteen rastiin oli yhdistetty 
kaksi ampumapaikkaa ja aloitus-
paikan sai päättää itse. Toisessa 
päässä taulut löytyivät kahdesta 
aukosta seinän takaa ja toisessa 
päässä etäisimmät taulut löytyivät 
hirviradan toiselta puolelta nurkan 
takaa. Matkalla toki piti muistaa 
myös piileskelevät taulut. Tässä 
rastissa ei päässyt oikaisemaan 
vaan koko rata piti käyttää pe-
rimmäisiä nurkkia myöden. 

Viidennellä rastilla päästiin pis-
toolilla etsimään piilossa olevia 
tauluja kunhan alkuvastus oli 
ensin eliminoitu puukolla. Tau-
luista täytyi pitää tarkka luku täs-
säkin rastissa ja samalla muistaa 
pitää kosketus mukana olleeseen 
renkaaseen. Renkaasta tosin sai 

hyötyäkin seisomalla sen päällä, 
jos oma pituus ei ihan riittänyt 
viimeisten taulujen näkemiseen 
radalla olleen auton takaa.

Kuudes rasti suoritettiin pistoo-
lilla kolmesta eri luukusta lavojen 
päällä seisten. Jos viitosrastilla pi-
tuudesta sai mahdollisesti hyötyä, 
niin tällä rastilla hyötysuhde oli 
lyhyempien puolella. Haastavia 
asentoja oli kaikille kokoon kat-
somatta usealla rastilla. 

Suosittu kisa keräsi 
uusiakin osallistujia
Kilpailu täyttyi osallistujista jo 
pian kilpailukutsun julkaisemi-
sen jälkeen. Mukana oli paljon 
myös uusia kisailijoita sekä uusia 
toimitsijoita ja tuomareita, mikä 
on erityisen ilahduttavaa. Fluns-
sakausi toi tullessaan viime hetken 
peruutuksia mutta siitä huolimatta 
rasteille saatiin sunnuntaina hyvin 
miehistöä ja kilpailut etenivät su-
juvasti. Yhteensä näihin kilpailui-
hin osallistui 89 ampujaa.

Sunnuntaina kilpailuissa jou-
duttiin pitämään tunnin tauko lä-
histöllä olleen siunaustilaisuuden 
vuoksi mutta sekään ei aiheuttanut 
harmitusta. Aurinkoisessa säässä 
oli mukava pitää rauhallinen ruo-
katauko, istua rakovalkean äärel-
lä ja nauttia kanttiinin antimista. 
Loimaan Seudun Reserviläisten 
naistoimikunta hoiti upeasti koko 
porukalle makkarat ja kahvit, joten 
eväistä ei kisamenestys ollut kiinni. 

Hylkäyksiäkin tuli näissä kisois-
sa valitettavasti useista eri syistä 
ja eri rasteilla. Hylkäys kirpaisee 
aina mutta toisaalta toimii myös 
hyvänä oppina. Loukkaantumi-
silta onneksi vältyttiin, vaikka tal-
violosuhteissa tassujen pito ei ole 
aina taattua.

Kaikkiaan nämä talviset SRA-
kilpailut onnistuivat hienosti, kii-
tos siitä jälleen mahtavien ja aina 
erilaisten rastien suunnittelijoille ja 
rakentajille, kiitos toimitsijoille tär-
keästä työpanoksesta ja kiitos ak-
tiivisille osallistujille, joiden vuoksi 
näitä kilpailuja järjestetään.

SRA:n SM-karsinnassa tarvittiin aseen lisäksi puukkoakin

Osumia hankalista asennoista

Poterosta pamahtaa.

Jani Salo

Luukku pään päälle ja vakaa tähtäys aukosta.

Jyrki Kirkkomäki
Sanna Nyman

Lukkari-Jukola suunnis-
tetaan ensi kesänä 18.-
19.6.2022 Mynämäessä. 
Viesteissä on mukana noin 
18 000 suunnistajaa ja tal-
koolaisia järjestelyihin tar-
vitaan yli 1 500. Kaikkiaan 
kisapaikalla, Mynämäen 
urheilukeskuksessa, vierai-
lee kisaviikolla lähes 30 000 
kävijää. 

Paras tapa kokea legen-
daarinen Jukolan viesti on 
osallistua siihen kilpailijana. 
Voit vaikkapa kasata oman 
joukkueesi ja ilmoittautua 
mukaan. Suunnistushan 
kuuluu jokaisen taistelijan 
perustaitoihin, mutta jos 
edellisestä rastien etsin-
nästä on kulunut tovi, niin 
kannattaa käydä muutamia 
kertoja verestämässä taitoja 

esimerkiksi Satarasteilla tai 
Mynärasteilla.

Mikäli haluat kokea Juko-
lan muuten kuin suunnistaja-
na niin voit osallistua tapah-
tumaan myös talkoolaisena. 
Tehtäviä on laidasta laitaan 
ja niissä pääsee harjoitta-
maan muun muassa sellaisia 
sotilaan perustaitoja kuten 
viestintää ja joukkojen hal-
lintaa. Myös erilaisia huolto-
tehtäviä on tarjolla runsaasti. 

Jukolan viesti on ainutlaa-
tuinen elämys paitsi urheili-
joille, myös sen mahdollista-
ville talkoolaisille. Jukolan 
kilpailukeskus Mynämäen 
urheilukeskuksessa on kuin 
kylä pienoiskoossa, jonne 
kannattaa tulla vaikkapa 
vaan seuraamaan kisaa. Lue 
lisää osoitteessa www.juko-
la.com ja tule osaksi Jukolan 
viestin tarinaa. 

Tule mukaan Lukkari-Jukolaan
Janis Ligats

Lukkari-Jukolan kilpailunjohtaja ja reservin yliluutnantti Petri Paukkunen toivottaa reserviläiset tervetulleeksi suunnistamaan 
ja talkoilemaan ensi kesän Jukolan viestiin. 
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KOKOUKSET JA KILPAILUT

• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

SILIKONITUOTTEET

HEXAMER OY
Pakurlantie 6, 20380 Turku, puh. 010 617 620, fax 010 617 621

Älä jää  
vaivojen

 kanssa yksin.

Varaa aika terveystalo.com tai soita 030 6000 (avoinna 24/7, puhelun hinta lankaliittymästä  
 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min).

Nopeasti ja turvallisesti lääkäriin,  
päivystykseen ja hammaslääkäriin.

Pulssi | Aninkainen | DataCity | Naantali | Lieto Tuemme vapaaehtoista maanpuolustusta
Turun Upseerikerho ry

XXXVIII
WIHTORIN SYRJÄHYPPY

22.4.2022
TERVETULOA JOTOSTELEMAAN

Wihtorin Syrjähyppy -pienjotos järjestetään jo 
38. kerran ja tällä kertaa uudistetusti 9-tien varrella 
Loimaan Laukojien ampumaradan maastossa. Jotos 
alkaa kello 18, jolloin ensimmäinen partio lähtee 
liikkeelle Veteraanituvalta osoitteessa Veteraanintie 25, 
Loimaa. 

Pienjotos on kaikille avoin matalan 
osallistumiskynnyksen maastovaellus- ja 
tehtävärastikilpailu, jossa pääsee tutustumaan 
reserviläistoimintaan ja testaamaan omaa 
nokkeluuttaan sekä selviytymistaitojaan.

Partiot ovat vapaasti muodostettavissa. Tehtävät on 
suunniteltu 4-henkisille partioille, mutta partion koko 
voi olla 3 - 5 henkilöä. Kuljettava matka on n. 7 km. 

Henkilökohtaiset varusteet: henkilökohtainen 
ensiapuvarustus on oltava jokaisella mukana, lisäksi 
olosuhteisiin nähden sopiva vaatetus, puukko sekä 
riittävästi valolähteitä n. 5 tunnin metsässä oloaikaan. 

Osanottomaksu: 15e/partio maksetaan Loimaan 
Seudun Reserviläisten 
tilille Liedon SP FI41 4309 0010 4253 46 18.4. mennessä. 
Kuitti maksusta esitettävä ennen lähtöä. 

Paikalla on kanttiini sekä saunomismahdollisuus 
kilpailun jälkeen. 

Partiokohtaiset ilmoittautumiset sähköpostilla 
viimeistään ma 18.4. mennessä: lsres1956@gmail.
com (partion nimi, osanottajat, mikäli tiedossa, sekä 
partionjohtajan yhteystiedot) 

Lisätietoja: 
Eero Kopu, eero.kopu@gmail.com, 050 3461229 

LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi

Turku | Raisio | Salo | Forssa

TULOSTAULU

PIIRIEN PISTOOLIAMPUMA- 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 
ORIPÄÄN KANGASTUVALLA 
19.2.2022

D55 1. Satu Salokannel, Halikon 
reserviläiset ry, (3+1) 19:55 

H50 1. Joni Tenhunen, Naantalin 
reservialiupseerit ry, (1+2) 25:47, 2. Mika 
Kilpeläinen, Alastaron reserviläiset ry, 
(4+2) 31:23, 3. Klaus Sellman, Turun 
Reserviupseerit ry, (3+4) 39:59 

H80 1. Kalevi Vähäkylä, Halikon 
reserviläiset ry, (2+3) 24:27 

H75 1. Erkki Laine, Salon seudun 
reserviupseerit ry, (4+3) 25:57 

H70 1. Tuomo Kuopio, Kyrön seudun 
reserviupseerit ry, (0+2) 19:27, 2. Heikki 
Rantanen, Alastaron reserviläiset ry, (3+3) 
21:07, 3. Reijo Hannus Salon seudun 
reserviupseerit ry, (4+3) 26:54 

H65 1. Jukka Salo, Salon seudun 
reserviupseerit ry, (2+2) 20:44, 2. Markku 
Ruohonen, Halikon reserviläiset 22:33 

H60 1. Lasse Varjonen, Alastaron 
reserviläiset 19:43, 2. Antti Schrey, Turun 
Reserviupseerit 23:18

H55 1. Jari Jasu, Kyrön seudun 
reserviupseerit  21:54, 2. Jukka Jortikka 
Turun Reserviupseerit 24:41 

35:40 H40 1. Mikko Välivirta, Salon seudun 
reserviupseerit 36:27

H35 1. Henry Holm, Loimaan 
Reserviupseerit 

PIIRIEN PISTOOLIAMPUMAHIIHTO- 
MESTARUUSKILPAILUT, 
PARISPRINTTI ORIPÄÄN 
KANGASTUVALLA 19.2.2022

H 100 1. Alastaron reserviläiset (Varjonen, 
Kilpeläinen) 24:47, 2. Salon seudun 
reserviupseerit (Välivirta, Salo) 27:51, H120 
1. Kyrön reserviupseerit (Jasu, Kuopio) 
28:18, 2. Turun Reserviupseerit  (Schrey, 
Jortikka)29:03, 3. Halikon Reserviläiset 
(Salokannel, Ruohonen) 29:35, H140 1. 
Salon seudun reserviupseerit (Laine, 
Hannus) 34:28

Kilpailun ulkopuolella: H (Holm, 
Tenhunen) 23:19

TALVI-SRA LOIMAALLA 
26.-27.2.2022

Yhdistetyt tulokset:
1 Vainio, Niku AVO H, 100.0000 % 

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset ry
2 Mäkinen, Mikko AVO H, 97.6594 % 

Harjavallan Reserviläiset ry
3 Salo, Jani AVO H, 97.2792 % Loimaan 

Seudun Reserviläiset ry
4 Purhonen, Mikko AVO H, 94.9397 % 

Rauman Seudun Reserviläiset ry
5 Kuisma, Eetu 1 AVO H, 93.3520 % 

Mynämäen Seudun Reserviläiset ry
6  Sievänen, Jari AVO TST, 90.1887 % 

Rauman Reserviupseerikerho ry
7 Kuuskoski, Sakari AVO H, 85.4129 % 

Kyrön Seudun Reserviupseerit ry
8 Tengström, Roope AVO H, 84.9134 % 

Mynämäen Seudun Reserviläiset ry
9 Ruohonen, Tony VAKIO H, 7.62, 84.3392 

% Mynämäen Seudun Reserviläiset Ry
10 Perttula, Frans AVO TST, 80.9015 % 

Harjavallan Reserviläiset ry

H avoin palkitut:
1 Vainio, Niku AVO H, 100.0000 % 

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset ry
2 Mäkinen, Mikko AVO H, 97.6594 % 

Harjavallan Reserviläiset ry
3 Salo, Jani AVO H, 97.2792 % Loimaan 

Seudun Reserviläiset ry

H vakio palkitut:
1 Ruohonen, Tony VAKIO H, 

7.62,100,0000 % Mynämäen Seudun 
Reserviläiset Ry

2 Ojaranta, Tero VAKIO H, 89.7770 % 
Salon Seudun Reserviläiset ry

3 Tirri, Marko VAKIO H, 88.9083 % Turun 
Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset 
ry

H50 avoin palkitut:
1 Tengström, Turkka AVO 100.0000 % 

Taivassalon-Kustavin Reserviupseerit ry
2  Laine, Jouko AVO 95.3430 % Turun 

Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset 
ry

3 Seikola, Juho AVO 92.1509 % 
Mynämäen Seudun Reserviläiset ry

H50 vakio palkitut:
1 Halkio, Jarkko VAKIO 7.62, 100.0000 % 

Alastaron Reserviläiset ry
2 Kurikka, Jari VAKIO 66.0783 % Turun 

Reserviupseerit ry
3 Hätönen, Kimmo VAKIO 58.9144 % 

Mynämäen Seudun Reserviläiset ry

TST palkitut:
1 Sievänen, Jari AVO 100.0000 % Rauman 

Reserviupseerikerho ry
2 Perttula, Frans AVO 89.7025 % 

Harjavallan Reserviläiset ry
3 Ketola, Sami AVO 87.0524 % 

Harjavallan Reserviläiset ry

7.62 palkitut:
1 Ruohonen, Tony  VAKIO 7.62, 100.0000 

% Mynämäen Seudun Reserviläiset Ry
2 Halkio, Jarkko VAKIO 7.62, 84.3455 % 

Alastaron Reserviläiset ry
3 Hautajärvi, Erik VAKIO 7.62, 75.6588 % 

Laitilan Reservinaliupseerit ry

D palkitut:
1 Nordberg, Mona AVO 100.0000 % 

Rauman Seudun Reserviläiset ry
2 Rae, Maria AVO 80.9306 % Harjavallan 

Reserviläiset ry
3 Silvander, Heidi VAKIO 74.6883 % 

Loimaan Seudun Reserviläiset ry

Joukkue palkitut:
Mynämäen Seudun Reserviläiset ry: 
Eetu Kuisma, Roope Tengström, Tony 
Ruohonen

RESERVILÄISFRISBEEGOLF 
2022 ORIPÄÄ

Paikka
Oripään OKRA-rata, Kangastuvantie 39, 32500 Oripää

Aika
11.6.2022

Luokat
Avoin (MPO), naiset (FPO), Miehet +50

Kilpailun aikataulu
08.30 .................Lyhyt sääntökoulutus halukkaille
08.30–09.00 ...Rekisteröityminen kilpailuun
09.00  ................Pelaajakokous
09.30  ................1. kierros, jonka jälkeen lounastauko
 (kenttälounas)
13.00 .................Ryhmien jako
13.30 .................2. kierros
16.00 .................Palkintojen jako

Kilpailun kulku
Kilpailussa pelataan kaksi 2 x 18 väylää. Kierrosten 
välissä noin tunnin mittainen lounastauko. Kilpailussa 
noudatetaan PDGA:n ja SFL:n sääntöjä.

Ilmoittautuminen
Kilpailuun voi osallistua RESUL:n jäsenjärjestöjen 
jäsenet. Ilmoittautuminen (Nimi, luokka, yhdistys) 
sähköpostilla 5.6.2022 mennessä osoitteeseen suvi.
lahteenmaki@hotmail.com. Paluuviestinä kilpailija saa 
vahvistuksen sekä maksuohjeet.

Kilpailumaksu
Kilpailumaksu 30 euroa maksetaan järjestäjän tilille 
vahvistusviestissä tulevien ohjeiden mukaisesti. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan.

Huolto
Alueella palvelee kanttiini. 
Kilpailun johtaja 
Matti Kulmanen 0442632007

Järjestäjä
Oripään Reservialiupseerit Ry
Lisätietoa: Janne Paju 0400238577

Loimaan Seudun Reserviläiset ry

AMMUNTATOIMINTA 2022
Loimaan Seudun Reserviläiset järjestävät yhdistyksensä 
jäsenille ammuntaharjoituksia kuluvan vuoden aikana 
seuraavanlaisesti:

Kaikki harjoitukset ovat Loimaan Laukojien 
ampumaradalla

Ampumataitopäivä (kaikille avoin): 
keskiviikko 13.4.2022 klo 18:00
Kivääri- ja pistooliammuntaharjoitus: 
keskiviikko 18.5.2022 klo 18:00
Kivääri- ja pistooliammuntaharjoitus: 
keskiviikko 15.6.2022 klo 18:00
Kivääri- ja pistooliammuntaharjoitus: 
keskiviikko 17.8.2022 klo 18:00
Kivääri- ja pistooliammuntaharjoitus: 
keskiviikko 21.9.2022 klo 18:00

Muutokset ovat mahdollisia!
Seuraa tiedotusta Loimaan Seudun Reserviläisten 
nettisivuilta sekä Facebookista.

Lisäksi järjestämme ohjattuja SRA-harjoituksia, 
tiedotamme näistä myöhemmin nettisivuillamme.

MAASTOMESTARUUSKILPAILU
maanantaina 16.5.2022 Naantalissa

Kilpailussa noudatetaan Varsinais-Suomen reservipiirien 
maastokilpailujen 1.01.2017 käyttöönottamia 
maastourheilun lajikohtaisia ohjeita. Kilpailijoilla 
oltava ampumavakuutus, joka tarkastetaan ennen 
kilpailua. Huomioitava vallitseva koronapandemia sekä 
mahdolliset alueelliset kokoontumisrajoitteet. 

Aikataulu:  Kilpailun avaus klo 17.30, ensimmäinen 
lähtö klo 18.00.

Matkat ja sarjat:  , H40, D,D40, matka n. 6km, H50, 
H60, H70, H80, D50, D60, matka n. 4 km. Kilpailumatkat 
sisältävät kilpailussa kuljettavat viitoitetut reitit.

Ilmoittautuminen:  Netissä osoitteessa: 
http://www.rul.fi/naantali 9.5.2022 mennessä. 

Tarvittaessa Emit kortteja voi vuokrata kilpailupaikalta. 

Maksut:  Maksetaan tilille ilmoittautumisen yhteydessä, 
15 € / Kilpailija, maksetaan käteisellä paikanpäällä 
kilpailupäivänä. Jälki-ilmoittautuminen 30€/kilpailija.

Kilpailupaikka: Naantalin Haijaisten kuntokeskus, 
Suutarintie 5, 21100 Naantali 
( Opastus Rymättyläntieltä, tie 189). Kilpailupaikalla 
ei ole kilpailijoiden käyttöön sisätilaa tai 
peseytymismahdollisuutta.

Kilpailun kulku: Suunnistuksen aikana 
suoritetaan kartanluku (5 etäisyyspistettä) ja 
pienoispistooliammunta (10ls). Pistoolin liipaisinvastus 
min. 1000g, kenttätaulu m68, ampumaetäisyys 
30m. Kartanluvussa värillinen peruskartta 1:20 000. 
Suunnistuksessa suunnistuskartta 1:10 000. Ei aseiden 
kohdistus mahdollisuutta. Jokainen kilpailija osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan

Kilpailun tekninen asinatuntija (TA): 
Rauno Vuori 040 5945328

Kilpailun johtaja ja tiedustelut: 
Heikki Tegelberg 050 4583303

TERVETULOA KILPAILEMAAN NAANTALIIN!
Naantalin Reserviupseerit ry.

Naantalin Reservinaliupseerit ry. 

KEVÄT SRA 2022 KILPAILUKUTSU
Turun Reservialiupseerit - Turun Reserviläiset ry 
järjestää Varsinais-Suomen reservipiirien Kevät
SRA 2022 kilpailun Raision Temppelivuoressa 

14.5-15.5.2022
Kilpailun johtaja: Olli Juntunen
Kilpailun ratamestari: Joose Olli
Tekninen asiantuntija: Jussi Raulisto
Rastit: Kilpailussa ammutaan 6 rastia. Rasteista 3 
ammutaan kiväärillä (ampumamatkat 1-30 m),
3 pistoolilla (ampumamatkat 1-20m),. 
Kokonaislaukausmäärän ollessa yhteensä noin 100 ls
minimissään.
Kilpailuluokat: H20, D, H, H50. Kilpailu ammutaan 
kahtena päivänä. Toimitsijakilpailupäivälle lauantaina 
otetaan toimitsijoiden lisäksi enintään 16 kilpailijaa. 
Varsinaiselle kilpailupäivälle sunnuntaina otetaan 
mukaan enintään 48 kilpailijaa.
Aikataulu: Kilpailu alkaa lauantaina 14.5 ja sunnuntaina 
15.5 klo 08.30 ilmoittautumisella ja asetarkastuksella. 
Kilpailijapuhuttelu ja ammunta alkaa klo 09.00.
Ilmottautuminen ja maksut: Kilpailuun 
ilmoittaudutaan Turun Reserviläisten verkkosivujen 
kautta www.turunreservilaiset.fi/kevatsra. 
Ilmoittautuminen alkaa Varsinais-Suomen piiriin 
jäsenille 4.4.2022 ja muiden osalta 18.4.2022. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.5.2022. Osallistumismaksu 
on 40 euroa ja se maksetaan ilmottautumisen 
yhteydessä. Maksua ei palauteta.
Vakuutusturva: Kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva 
SRA-ampujan status ja vakuutusturva, joko 
Reserviläisen toimintaturva tai SAL:n kilpailulisenssi. 
Todiste vakuutusturvasta, SRA-statuksesta ja 
reserviläisyhdistyksen jäsenyydestä on esitettävä 
asetarkastuksen yhteydessä.
Asetarkastus: Asetarkastuksessa tarkastetaan kivääri, 
pistooli ja kotelot.
Muuta: Kilpailumaksuun sisältyy lämmin lounas 
ja kahvi. Aseettomien on mahdollista ampua 
järjestäjien laina-aseilla. Ilmoita laina-aseen tarpeesta 
ilmoittautumisen yhteydessä. Sairaana ei saa osallistua 
kilpailuun.
Rastikuvaukset: Julkaistaan 1.5.2022 Turun 
Reserviläisten www-sivuilla osoitteessa: 
www.turunreservilaiset.fi/kevatsra
Tiedustelut ja kysymykset: olli.juntunen@hotmail.com

Salon Seudun Reserviläiset ry

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN/
INFOTILAISUUTEEN

Paikka ja aika: Salon lukion pieni auditorio, 
Kaherinkatu 2 Salo, to 28.4.2022 klo 18.00

Hallituksen kokous klo 17.30.
Tule mukaan vaikuttamaan ja tutustumaan 

tuleviin tapahtumiin!

SALON SEUDUN RESERVILÄISET RY:N
AMMUNTAKALENTERI KAUDELLE 2022

Omat aseet ja patruunat.
Taulut ja paikat järjestäjän toimesta.
Ratamaksu 5 €.
Mikäli Salon Seudun Ampujien lisenssi tai ratakortti, ei 
maksua.

Paikka: SaSA:n 150 m:n kiväärirata, Ampumaradantie 86 
25240 HAJALA

Toukokuu
Pvm Klo Laji
ma2.5 18-20 Kivääri
ma 16.5. 18-20 Kivääri
ma 23.5. 18-20 Kivääri
ma 30.5. 18-20 Pistooli

Kesäkuu
Pvm Klo Laji
ma 13.6. 18-20 Kivääri

Heinäkuu
Pvm Klo Laji
ma 4.7. 18-20 Pistooli

Elokuu
Pvm Klo Laji
ma 1.8. 18-20 Kivääri
ma 15.8. 18-20 Kivääri
ma 22.8. 18-20 Pistooli

Syyskuu
Pvm Klo Laji
ma 5.9. 18-20 Pistooli
la 17.9. 12- Yhdistyksen     
  kenttäammunta- 
  mestaruuskilpailu

Yhteyshenkilöt:
Kristian Suominen
0509170930, kristian.suominen@gmail.com
Ari Grönholm
040 822 3184, rotkale@hotmail.com
Esa Virtanen
esa.t.virtanen@iki.fi
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MERKKIPÄIVÄT

TOUKOKUU  

80 VUOTTA  
1.5. Luutnantti Arimo Uusitalo Kiikala
13.5. Alikersantti Pekka Lounala Mynämäki
15.5. Vänrikki Martti Helenius Turku
19.5. Alikersantti Matti Härmälä Perniö
26.5. Luutnantti Timo Tuominen Turku
27.5. Kapteeni Vahtera Raimo Raisio
27.5. Sanitetsmajor Leif Westeren Åbo

75 VUOTTA  
6.5. Alikersantti Kari Engblom Piikkiö
6.5. Vänrikki Hannu Reinikainen Turku
6.5. Kersantti Antti Salamäki Preitilä
7.5. Yliluutnantti Sakari Koskinen Tampere
9.5. Kapteeni Rauno Berg Paimio
9.5. Kersantti Pekka Oksanen Kiikala
15.5. Kapteeniluutnantti Jukka Harju Kauniainen
15.5. Luutnantti Markku Määttänen Mietoinen
16.5. Majuri Jorma Saaristo Perniö AS
18.5. Major Henrik Carlstedt Åbo
22.5. Tykkimies Aarre Valtonen Turku
26.5. Ylikersantti Raimo Salonen Salo
29.5. Ylikersantti Oiva Nieminen Salo
29.5. Yliluutnantti Paavo Tevaluoto Turku
29.5. Kersantti Pakka Yli-Kaila Laitila

70 VUOTTA  
4.5. Alikersantti Matti Hakala Pöytyä
6.5. Kersantti Antti Lintula Loimaa
7.5. Kapteeni Timo Manner Loimaa
16.5. Ylikersantti Olli Lintula Mellilä
17.5. Yliluutnantti Teemu Järvinen Lemu
17.5. Kersantti Mikko Seppä Helsinki
18.5. Ylikersantti Asko Kuusisto Turku
20.5. Luutnantti Timo Hartikka Vahto
24.5. Kersantti Olavi Jaakkola Piikkiö
25.5. Alikersantti Harri Juvala Naantali
28.5. Kapteeni Erik Norrgård Lieto AS
28.5. Ismo Oksanen Vaulammi
31.5. Luutnantti Hannu Karjunen Perniö AS

60 VUOTTA  
7.5 Yliluutnantti Jari Kailiala Kaarina
7.5. Luutnantti Seppo Sadeharju Vaskio
9.5. Korpraali Pekka Rothström Turku
12.5. Sotilasmestari Jussi Perkkola Laitila
14.5. Tykkimies Lasse Sandberg Raisio
19.5. Kirsti Haimila Turku
22.5. Kersantti Vesa Alikirri Lieto AS
27.5. Kersantti Jouko Aittakari Laitila
29.5. Vääpeli Mika Aaltonen Masku

50 VUOTTA  
2.5. Vänrikki Jari Mäkelä Tampere
3.5. Alikersantti Jani Eskola Naantali
10.5. Kersantti Teemu Juurenheimo Loimaa
15.5. Yliluutnantti Sami Heino Paimio
15.5. Matruusi Jani Leppänen Raisio
17.5. Kersantti Max Ulfstedt Parainen
22.5. Alikersantti Miika Savin Salo
30.5. Luutnantti Juha Kotils Turku
31.5. Alikersantti Juha-Matti Haapanen Alastaro

KESÄKUU  

85 VUOTTA  
23.6. Sotilasmestari Jorma Elo Laitila
25.6. Kersantti Jorma Mäkinen Alastaro

80 VUOTTA  
4.6. Kapteeni Juhani Lundén Turku
6.6. Kapteeni Benito Casagrande Turku
8.6. Vänrikki Osmo Kiiski Hirsijärvi
8.6. Kapteeni Esa Savioja Kaarina
8.6. Vänrikki Kalevi Uro Kaarina
15.6. Kapteeni Pentti Kemppinen Niinijoki
17.6. Yliluutnantti Jarmo Satopää Tarvasjoki
19.6. Majuri Seppo Jaakkola Naantali
22.6. Majuri Antero Blomberg Turku

75 VUOTTA  
7.6. Sotamies Samuli Huhtala Alastaro
9.6. Ylikersantti Jukka Pitkänen Loimaa
12.6. Kapteeni Esko Lahtinen Lieto
15.6. Kapteeni Esko Laine Turku
20.6. Kapteeni Pertti Nummi Muurla
29.6. Vänrikki Tuomas Mattinen Turku
30.6. Ylimatruusi Matti Koivusalo Paattinen

70 VUOTTA  
7.6. Yliluutnantti Nils Westerlund Turku
13.6. Yliluutnantti Ralf Östermark Turku

16.6. Luutnantti Olli Ruohola Turku
17.6. Majuri Markku Mäkinen Halikko
18.6. Luutnantti Teijo Lindström Taivassalo
24.6. Alikersantti Pentti Jokinen Loimaa
24.6. Kapteeni Jukka Pere Laitila
25.6. Yliluutnantti Erkko Honkinen Rauma

60 VUOTTA  
5.6. Yliluutnantti Teemu Perho Loimaa
7.6. Komentajakapteeni Kimmo Iljin Turku
16.6. Matruusi Jari Mäenpää Raisio
22.6. Kersantti Ari Antson Turku
24.6. Eino Kurki Mynämäki
29.6. Kersantti Keijo Malmberg Lieto AS

50 VUOTTA  
2.6. Vänrikki Jarkko Autio Oulu
3.6. Sotamies Markku Taurula Turku
12.6. Luutnantti Pasi Einola Turku
18.6. Kersantti Risto Hiltunen Turku
23.6. Ylikersantti Outi Leinonen Riihikoski
26.6. Kersantti Ari-Pekka Haapanen Aura
30.6. Korpraali Timo Rahkonen Turku

Perinteinen, luonnonöljypohjainen Virtasen 4 Öljyn Laatumaali imeytyy 
syvälle puun sisään. Siksi se ei lohkeile irti vaativissakaan olosuhteissa.

Vaadi sinäkin talomaaliksesi öljymaalien napakymppi,
Virtasen 4 Öljyn Laatumaali* !

MAALI,  JOKA OSUU PUUN YTIMEEN
VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

Virtasen Maalitehdas, 
Työkuja 5,  21600 Parainen   (02) 45 44 500

Jälleenmyyjien yhteystiedot:  www.virtasenmaalitehdas.fi

VIRTASENmaalitehdas
TESTIVOITTAJALAATUA*

*Testivoittaja, TM-Rakennusmaailma 6/2008 ja 6/2011

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –  

sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä käte-
vämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.

Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa tunnuslukusovellus  
puhelimeesi tai tablettiisi.

NORDEA 24/ 7  0200 3000 (pvm/mpm),  NORDEA.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160 

www.pwc.fi

Yrittäjien 
tukena jo  
60 vuotta

KUN TAHDOT PANKILTA 
PALVELUA, 
ET KOHTELUA.

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku |  
P. 010 430 900* saastopankki.fi/liedonsp
* Hinta 8,35 snt/puh. + snt/min. kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Laakkonen RAISIO
Veljekset Laakkonen Oy
Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio

Vaihde 010 214 7800
Myynti: ma-pe klo 9–18, la 10-15
Huolto ja varaosat: ma-pe klo 7.30–17

Puheluhinnat 010-yritysnumeroon: lankapuh. 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min., 
matkapuh. 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sis. alv 24 %.


