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PÄÄKIRJOITUS

HENGENRAVINTOA

Johan on Turkin markkinat!

E

uroopan perustilanne ei ole merkittävästi muuttunut sitten edellisen
Parivartion ilmestymisen. Ukrainassa sota jatkuu edelleen raakana ja ukrainalaisten siviilien kärsimys jatkuu brutaalin
hyökkääjän jatkaessa kylien ja kaupunkien
tuhoamista. Sota ei enää vuosikymmeniin
ole ollut siistiä, herrasmiesmäistä sotilaiden
välistä painimista poliitikkojen unelmien
saavuttamiseksi. Sotilaat, jos ketkä tietävät
sodan kauhut ja sen kaiken inhimillisen
kärsimyksen, jotka sota aiheuttaa.
Suomen osalta tilanne on muuttunut
merkittävästi. Kansalaisten kannatus hakeutumiseen puolustusliitto Naton jäseneksi kohosi koko kevään aikana saavuttaen
ennennäkemättömän kannatuksen. Valtiomme johto on kevään aikana analysoinut
tilannetta Ukrainassa, Venäjän toimintaa
naapureitaan kohtaan sekä puntaroinut
Suomen turvallisuusjärjestelyitä nyt ja tulevaisuudessa. Niinpä turvallisuuspoliittisessa linjassamme tapahtui lähes yhden yön
ihme, kun poliitikkojen ja puolueiden kanta
jäsenyyttä kohtaan muuttui vastustuksesta
kannatukseen.
Mielenkiintoista olisi tietää, onko takinkäännön syynä arvioitu turvallisuusympäristön voimakas muutos ja siitä aiheutunut
vastuullinen päätös hakeutua puolustusliiton jäseneksi vai politiikkaan pesiytynyt
populismi; kun kansa kannattaa jäsenyyttä,
niin poliitikotkin kannattavat sitä varmistaakseen seuraavan vaalikauden tuloksen?
Toivon mukaan kyse on perusteellisesta tilanteen arvioinnista, johtopäätösten teosta
ja tämän seurauksena tehdyistä ratkaisuista
isänmaamme vapauden ja tulevaisuuden
turvaamiseksi.
Päätös hakeutua puolustusliiton jäseneksi on ainut oikea ratkaisu nykyisessä
tilanteessa ja nähtävissä olevaa tulevaisuutta ajatellen. Jo kenraali Ehrnrooth totesi, ettei Suomen pidä enää koskaan olla
yksin. Kahdenväliset ”puolustusliitot” ja
sopimukset ovat kyllä hyviä, mutta kriisin
sattuessa Suomen rajalla toinen osapuoli katsonee ennemmin omaan napaansa
kuin lähettää aseita, ampumatarvikkeita
tai sotilaita suojaamaan 1346 kilometrin
itärajaamme ja torjumaan mahdollista
sotilaallista hyökkäystä. Kovasti kevään
aikana painotettiin Suomen ja Ruotsin

sotilaallista yhteistyötä ja sen tuomaa
turvaa meille.
Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka
Ruotsilla on nykyaikainen, tosin pieni,
laivasto ja runsaasti sotilaskoneita, tosin
ilman lentäjiä, niin Ruotsin maavoimilla
tuskin puolustaa edes Tukholman ydinkeskustaa. Siksi on utopistista haihattelua kuvitella, että ruotsalaiset sotilaat
olisivat rintarinnan suomalaisten reserviläisten kanssa rajojamme turvaamassa ja
puolustamassa. Monenväliset järjestelyt
ovat merkittävästi luotettavampia, mutta
pelkkä osallisuus monenväliseen yhteistoimintaan ilman sitovaa sopimusjärjestelyä
ei välttämättä paranna maamme turvallisuustilannetta.
Olemme mukana monenvälisessä Joint
Expeditionary Forcessa, JEF:ssä, joka on
tarkoitettu nimenomaan pohjoisen Euroopan turvallisuusvälineeksi. On kuitenkin
muistettava, että nykyisistä JEF:n osallistujamaista kahdeksan kymmenestä on
myös puolustusliitto Naton jäseniä. Jos
siis Pohjois-Euroopassa, Skandinavian tai
Itämeren alueella muodostuu kriisi, niin
suunnataanko JEF Suomen ja Ruotsin
avuksi vai Nato-Norjan tai Nato-Tanskan
tueksi? Siten näin nojatuolistrategikkona
ja politiikasta mitään ymmärtämättömänä
väitän valtiomme johdon, poliitikkojen
ja kansan päätyneen tässä ajassa ainoaan
oikeaan ratkaisuun, kun Suomi jätti hakemuksen Naton jäseneksi muutamia
viikkoja sitten.
Kuten olemme huomanneet, niin
asiahan ei vielä ole loppuun käsitelty ja Suomi turvassa puolustusliiton suojassa. Jatkoprosessi on
moniportainen; ensin pitää saada
hyväksyntä Pohjois-Atlantin
neuvostolta, NAC:lta jäsenyysneuvotteluiden
aloittamisesta, toteuttaa
jäsenyysneuvottelut, saada jokaisen jäsenmaan
parlamenttien poliittinen
hyväksyntä ja lopulta vielä oma eduskuntamme
edustuksellisessa demokratiassa toteuttaa kansan
tahtoa ja hyväksyy jäsenyytemme.

Ehkä yllätyksenä on tullut prosessin
kangertelu heti alkumetreillä Turkin vaatimuksiin ja vastustukseen. Turkkilaiset
ovat koko historiansa olleet kauppiaita
ja siitä lienee tässäkin kyse. Turkin kohdalla kyse on sisäpolitiikasta, jonka teossa käytetään ulkopoliittisia välineitä.
Tämä ei kansainvälisessä politiikassa tai
edes Suomen politiikassa ole mitään uutta.
Turkin vaatimukset ovat tosin lähes yhtä
kohtuuttomia kuin Venäjän lähettämissä
kirjeissä Yhdysvalloille, Natolle ja valikoiduille ETYJ-maille esitetyt vaatimukset,
mutta uskon asioiden ratkeavan kulisseissa
Ruotsin ja Suomen kannalta onnellisesti.
Aikaa tosin kulunee arvioitua pidempään, joka pitkittää harmaata vaihetta ja
avaa mahdollisuuksia Venäjälle vaikuttaa
Ruotsiin ja Suomeen. Varsinaiset jäsenneuvottelut, kun ne joskus pääsevät alkamaan
tulevat olemaan lyhyet ja sujuvat, koska
Suomi (ja Ruotsi) täyttävät selvästi kaikki
jäsenyyden arvot ja muut vaatimukset.
Seuraava aikaa vievä vaihe onkin sitten
nykyisten jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntä jäsenyydelle, joka voi viedä aikaa
viikoista jopa kuukausiin. Eduskuntamme
hyväksyntä lienee nopea, koska asialle on
niin laaja ja selvä parlamentaarinen kannatus. Eli aikaa kuluu ja vaaravyöhykkeessä
ollaan vielä useita kuukausia ennen kuin
voimme luottaa puolustusliiton ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” -turvaan.
Elämme siis sangen mielenkiitoisia,
osin jopa vaarallisia aikoja tulevat kuukaudet. Tuleva kesä ja varmasti vielä
syksykin tulevat olemaan historiallista
aikaa itsenäisen Suomen historiassa ja
koko prosessista riittää asiantuntijoilla ja tutkijoilla paljon ihmettelemisen aihetta tuleville
vuosille ja vuosikymmenille.
Toivotan kaikille Parivartion lukijoille tästäkin
huolimatta rentouttavaa
kesää läheisten kanssa
ja ollaan rauhallisin
mielin, mutta valppaana itsenäisen Suomen
kesässä.

Tämä on asia, jota piiritoimiston näkökulmasta olisi kehitettävä. Tällä hetkellä piiritoimiston viesteihin vastaus tulee noin puolelta
yhdistyksistä. On ymmärrettävää, että osalla
yhdistyksistä toiminta rajoittuu sääntömääräisiin kokouksiin, mutta silti olisi hyvä saada
ainakin kuittaukset lähetettyihin viesteihin.
Siten piiritoimisto pystyy tukemaan yhdistyksiä ja jäsenistöä parhaiten, kun toimistolla on
tieto tiedon kulkemisesta yhdistyksiin.
Kesä on rentoutumisen ja voimien keräämisen aikaa. Seuratkaa silti sähköpostejanne ja piirien nettisivuja tilannekuvan ylläpitämiseksi. Piiritoimisto tiedottaa myös
kesän aikana. Ja piiritoimistoon voi aina
laittaa sähköpostia vsres@co.inet.fi.
Joni Lindeman
toiminnanjohtaja

Pertti Järvinen
teol.tri.

Joni Lindeman
päätoimittaja

Piiritoimistolla on asiaa

P

esimerkiksi paikallisiin tapahtumiin. Messukärryn ”sisältöä” on mahdollista täydentää liittojen esittelymateriaalilla erikseen
tilattaessa. Piiritoimistolta saa ohjeet, miten
tätä materiaalia voi tilata ja tilattu materiaali on yhdistyksille maksutonta.
Tämä yhteys piiritoimiston ja yhdistysten
välillä on kaksisuuntainen tie. Jotta piiritoimisto pystyy tukemaan yhdistyksiä mahdollisimman hyvin, on tarpeen ajoittain
kysellä tietoja tai muita asioita yhdistyksiltä. Tämä on sitä ottamista piiritoimiston
näkökulmasta. Siksi on toivottavaa, että
yhdistykset vastaavat mahdollisiin piiritoimiston kyselyihin ja pyyntöihin. Vastaus voi olla ns vajaailmoitus eli kuittaus
viestin vastaanottamisesta, vaikka juuri
siihen asiaan ei yhdistyksellä olekaan mitään kerrottavaa.
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sykoanalyytikko Veikko Tähkän varsin
laajassa mielenrakenteita käsittelevässä
kirjassa Mind and Its Treatment on vain
yksi tapausselostus. Tapausselostus on Tähkän
nuoruusvuosilta ajalta, jolloin hän työskenteli
psykiatriana ja psykoterapeuttina Hesperian
sairaalassa. Hänellä oli siellä vaikeasti häiriintynyt potilas, joka oli alkanut kysellä, oliko
hoitavalla psykoterapeutilla omaa perhettä ja
lapsia. Kun psykiatri oli kertonut potilaalle,
että hänellä on vaimo ja lapsia, potilas oli tullut
umpi psykoottiseksi.
Potilas oli pomppinut yhdellä jalalla huoneensa lattialla ja huutanut raivoissaan ”kärpäsiä, kärpäsiä”. Psykiatrin tulkinta kärpäsistä oli, että ne edustivat potilaan mielenmaailmassa psykiatrin lapsia, joita potilaan
mielestä ei olisi saanut olla olemassa. Potilas
ei kestänyt tosiasiaa, että terapeutilla oli omia
lapsia. Ne piti potilaan mielestä tuhota. Lapset muuttuivat potilaan mielessä kärpäsiksi,
jotka piti tappaa.
Kuuntelin autoradiosta 27.4. aamupäivällä Radio Vegaa. Radio-ohjelmassa kerrottiin tilanteesta Ukrainan Mariupolista ja
terästehtaaseen loukkoon jääneistä ihmisistä. Radio Vegan naistoimittaja haastatteli
Ylen kiertävänä ulkomaankirjeenvaihtajana
toimivaa Antti Kurosta ruotsiksi. Naistoimittaja ehdotti Kuroselle, että presidentti
Putin käyttää symbolista ilmaisua, kun hän
sanoo ja vakuuttaa, ettei sieltä terästehtaan
kellaribunkkereista pääse ulos (hengissä) kärpänenkään.
Kun Antti Kuronen, joka on Ukrainan
tilanteeseen erittäin hyvin perehtynyt, kuulee naistoimittajan arvion, Kuroselta pääsee surumielinen naurahdus, ja hän toteaa
haastattelijalle, ”osuit oikeaan, juuri niin,
symbolinen ilmaus Putinilta”. Putin määräsi
Mariupolin saarron: ”edes kärpänenkään ei
pääse karkuun”.
Hesperian sairaalassa paranoidisesti häiriintyneen potilaan mielenmaailman hallitsematon aggressio muuttaa häntä hoitavan
psykiatrin lapset ihmisistä kärpäsiksi. Saman
tekee Putin vainoamilleen ihmisille. Tällainen
mielenmaailmassa tapahtunut ratkaisu on
varsin primitiivinen. Kun ihminen mielessään
muuttaa ihmisen kärpäseksi, häviää ihmisen
ihmisyys. On helpompi tappaa kärpänen
kuin ihminen.
Kun sekä päälliköt että sotilaat vievät vastustajalta ihmisarvon, samalla heiltä itseltään
katoaa ihmisarvo. Sillä tavoin Ukrainaan
hyökänneestä armeijasta tulee se epäinhimillinen joukkio, mistä Kuopion piispa Jari
Jolkkonen puhui äskettäin lehdistölle antamassaan haastattelussa.
Emme muuta ihmisiä kärpäsiksi, koska jos
niin tekisimme, muuttuisimme itse epäinhimillisiksi, menettäisimme oman ihmisarvomme. Vuosien varrella kertausharjoituksista
saamani kokemuksen kautta olen sisäistänyt,
että on todella hyvä asia, että sekä rauhan
että sodan aikana armeijassa on mukana sotilaspappi. Hän osaltaan yrittää olla kykyjensä
mukaan sotilaiden tukena niin, että sotilaat
säilyttävät ihmisyytensä äärimmäisissäkin
olosuhteissa. Sotilaspappi auttaa sekä sotilaita että päälliköitä pysymään järjissään suuren
psyykkisen paineenkin alla.

PIIRIKIRJOITUS

iiritoimiston tehtävänä on tukea reserviupseeri- ja reserviläisyhdistyksiä.
Tehtävä jakautuu sekä antamiseen että
ottamiseen. Antaminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että yhdistyksille pyritään jakamaan tietoa mahdollisimman paljon muun
muassa erilaisista tulevista tapahtumista,
kilpailuista sekä yhdistysten toimintaa tukevista asioista. Tiedon jakamiseen on käytössä
puheenjohtajille lähetettävät sähköpostiviestit, piirien nettisivut sekä sosiaalisen median
kanavat Instagramissa ja Facebookissa.
Antamiseen kuuluu myös piirien käytössä oleva messukärry, jossa on muun
muassa telttoja, retkipöytiä ja -tuoleja sekä
tarpeen mukaan kyytiin voidaan laittaa
piirien EKO-aseet ja erilaisia Roll-Up:ja.
Messukärry materiaaleineen on yhdistysten käytössä varaamalla se piiritoimistosta

Mitä meistä voi
tulla paineen alla?

Taitto ja kuvankäsittely
Salon Seudun Sanomat Oy
Painopaikka
Salon Lehtitehdas 2022

Pankki
Turun Seudun Osuuspankki
Pääkonttori
FI68 5710 0420 0801 37

Jäsenistömme on ostokykyistä ja
useita ammattialoja edustavaa.
Lehden painos 5 000 kpl
Seuraava numero ilmestyy 19.8.2022
Aineisto toimitukseen 25.7.2022
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Talvisodassa kadonnut taivassalolainen Antero Salonen tunnistettiin
metallirasian koristekaiverruksesta

Lepoon kotikontujen multaan
Sari Honkasalo

T

aivassalolainen 25-vuotias
Antero Salonen kirjoitti talvisodassa rintamalla viimeisen
kirjeen kotiin vaimolleen ja pienelle
tyttärelleen 23.12.1939. Vielä samana päivänä Muolaan Taaperniemessä käydyn taistelun jälkeen hän
katosi.
80 vuotta myöhemmin syyskuussa 2019 Sotavainajien etsintäryhmä
Taipale löysi matalasta hautapoterosta suomalaisen sotilaan luut, jotka
monien vaiheiden jälkeen tunnistettiin taivassalolaiseksi korpraaliksi.
Kaatuneitten muistopäivänä 16.
toukokuuta Salonen laskettiin haudan lepoon sankarihautausmaalle
Taivassalon kirkon kupeeseen.
Taivassalossa Inkerannan kylässä
vuonna 1914 syntynyt Antero Salonen oli nuoresta iästään huolimatta
ehtinyt saavuttaa paljon. Hän oli
mennyt jo 17-vuotiaana naimisiin,
ja vaimonsa Ailin kanssa ostanut
Vainioperän pientilan Taivassalon
Viiaisista. Tytär Aila syntyi 1935.
Salonen viljeli ja rakensi tilaa sekä teki vakuutussopimuksia ja kävi
hevosella tietöissä, jossa viimeiseksi
työksi jäi Hakkenpääntien rakentaminen. Hänet tunnettiin jämpiluonteisena ja kilttinä miehenä, joka oli
kova auttamaan muita ja häneen
luotettiin.
Liikekannallepanon tultua hän
suojeluskuntalaisena vei viestiä talosta taloon sanoen että ei hätää,
sota kestää vain kolme viikkoa. Niin
se hänen osaltaan kestikin.
Viimeisessä kirjeessään hän kirjoitti kotiin: "Ei tiedä, vaikka ois
viimeinen kirje, koska ollaan tulilinjoilla. Mutta aina kuitenkin
rukoilen Jumalaa, että hän minua
suojelis, että vielä joskus pääsisin
kotiin, ettei pikku rakas Aila jäisi
niin nuorena orvoksi, etkä sinä rakas ikävöimään. Oi herra Jumala,
häntä yhdessä kaikki kolme rukoilkaamme, muuta emme voi. Mutta
jos toisin on, siihenkin nöyrästi tyytykää, sillä hän yksin tietää, mikä
paras on."

Etsintäryhmä
Taipaleen uroteko
Omaiset ovat kiitollisia etsintäryhmälle, ja Taivassalon seurakuntatalolla vietettiinkin hautaanlaskemisen jälkeen kunnioituksen, kiitoksen
ja ilon juhlaa.
Tilaisuudessa isänsä äidin isästä
puhunut Emilia Rainiola kertoo,
että Anteron kohtaloa on vuosien varrella yritetty selvittää kaikin
keinoin, ja myös saada vastausta siihen, voisiko hän edelleen olla elossa.
Tiedonmurusiakaan ei kuitenkaan saatu. Kerran oli maatilalle
ilmestynyt jopa huijari, joka rahaa
vastaan lupaili tietoja.
– Lapsena ei vielä ymmärtänyt,
mikä merkitys oli sillä, ettei ruumista löytynyt. Se jätti liian monta
kysymysmerkkiä. Vasta myöhemmin me jälkipolvet olemme kukin
vuorollamme ymmärtäneet, miten
tietämättömyyden on täytynyt kalvaa mieltä ikävän ja surun lisäksi,
hän toteaa.
Nyt Anteron löytyminen tuntuukin omaisista uskomattomalta ja

suurelta helpotukselta.
– Kysymyksiin on vihdoin saatu
vastaus.
Antero Salosen löytyminen Kannakselta osoittaa, miten pienistä
asioista voi olla kiinni sekä sankarivainajan löytäminen että tunnistaminen. Sotavainajien etsintäryhmä
Taipaleen vapaaehtoisilta se on vaatinut paljon yhteistyötä, oikeanlaisia
taitoja, perehtymistä sotahistoriaan
sekä etsintää niin arkistoissa kuin
maastossa.
Tässä tapauksessa kaikki alkoi
siitä, kun ryhmään kuulunut Pasi
Sotarauta kertoi komppanian päällikkönä toimineen isoisänsä jääneen
Taaperniemeen. Timo Pääkkö ryhtyi selvittämään asiaa Kansallisarkistosta, ja törmäsi paperiin, jossa
oli Sotaraudan nimi.
Hän tutki JR 14:n sotapäiväkirjoja. Pataljoonatason kirjan loppuosasta löytyi kuvaus Taaperniemen
hyökkäyksestä sekä erittäin hyvä
peitepiirros taistelusta.
– Siinä oli suorakaiteen muotoinen pelto ja nuolia, joista yhdessä
luki selvästi Sotarauta. Vertasin piirrosta nykyiseen karttaan, ja päätimme lähteä käymään siellä, Pääkkö
kertoo.
Etsijät löysivät ensimmäisellä
reissullaan venäläisen joukkohaudan. Pienen metsäautotien toiselta
puolelta löytyi myös noin kahden
vuoden sisään avattu hauta, jossa
oli vielä suomalaisia sotilasnappeja.
Vainajat oli viety pois eikä tiedossa
ole kuka ja minne.
– Niiden henkilöllisyys jää todennäköisesti ikuisesti pimentoon.
Taaperniemen paikka vaikutti kuitenkin lupaavalta, että sieltä
saattaisi jotakin löytyä. Pääkkökin
oli useammalla reissulla mukana,
mutta ei sillä neljännellä, jolloin
Antero Salonen löytyi. Jarkko Inkilä oli, ja teki myös ratkaisevan
havainnon.

Heikki Hannula

Antero Salonen pääsi viimein lepoon Taivassalon sankarihautaan. Lippuvartiossa kapteeniluutnantti Stefan
Abrahamsson ja yliluutnantti Matti Riikari Taivassalon-Kustavin Reserviupseereista.
Sari Honkasalo

Pitkän miehen luut

Ryhmä oli liikkeellä syyskuisena
lauantaina iltapäivällä, ja tehokasta
työaikaa oli jäljellä muutamia tunteja, kun he päättivät lähteä kyseiselle alueelle. Synkän metsän kautta
käveltiin kolme kilometriä ilman
karttaa tai GPS:ää, apuna ainoastaan kännykän navigaattoriohjelma. Puihin tehtiin välillä merkkejä,
ettei eksyttäisi.
– En tiedä oliko tuurista kiinni vai
mistä, mutta perille päästyä satuin
erään kuusen luo, jossa oli pieni
painauma. Katsoin että tuossa olisi
potentiaalia ja painoin kenttälapion
alas, Jarkko Inkilä kertoo.
Metallinetsin ei antanut signaalia
mutta kohta tuli lapiota vastaan
saappaankärki, ja Inkilä pyysi muun
ryhmän paikalle. Kaivauksen alkuvaiheessa esille tuli suomalainen
alumiininen puseron nappi. Vainajan päällä oli noin 50 senttiä maata.
– Aikaa toimimiseen oli vain muutama tunti. Tiesimme, että luut pitää
ottaa ylös ja mahdollisimman paljon todistusaineistoa, kaikki mitä
löytyy. Meillä ei ollut seulaa, jonka
avulla olisi voinut löytyä enemmänkin.
Tuntolevyä, puukkoa tai vyötä
ei löytynyt. Löytyi kuitenkin lo-

Sankarivainajien etsintäryhmä Taipaleessa aprikoidaan, jääkö Salonen viimeiseksi Venäjältä löytyneeksi sankarivainajaksi.

pulta ratkaisevaksi osoittautunut
pieni alumiininen rasia kuopan ulkopuolelta. Kotona sitten tutkittiin,
olisiko rasiassa jotakin, joka auttaisi
vainajan tunnistamisessa. Huomattiin kaunokirjoituksella kaiverrettu
hento teksti, joka lopulta tulkittiin
nimeksi Antero.
Jalan luusta otetun mitan perusteella tiedettiin, että kyseessä oli
ollut pitkä mies. Listoista löytyi ensin yksi Antero, joka ei kuitenkaan
sopinut pituudeltaan.

Timo Pääkkö penkoi jälleen arkistoja, ja löysi kantakorteista taivassalolaisen Vihtori Antero Salosen.
Antero oli alleviivattu, ja pituus
täsmäsi. Varmistus saatiin DNAtutkimuksilla.
– Niin pienet asiat vievät oikeille
poluille. Jos rasiaa ei olisi ollut,
tilanne olisi ollut vaikeampi. Sitten
olisi etsitty luun mukaan komppaniatasolta kaikki yli 180-senttiset
miehet, Inkilä kertoo.
Tänä päivänä ei etsintöjä Venä-

jällä voi tehdä, ja Jarkko Inkilä
miettiikin, onko Salonen suomalaisen ryhmän viimeinen tunnistettu
vainaja.
– Vielä on muutamia tapauksia,
joita yritetään viedä eteenpäin. Niissä menee yleensä parikin vuotta, jos
ei ole tuntolevyjä.
Lisätietoa: Facebook-ryhmä Sankarivainajien Etsintäryhmä Taipale.
Juttu on julkaistu aiemmin VakkaSuomen Sanomissa 17.5.2022.
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Kirjeitä Kiovan rintamalta – osa 1
Kymmenen oppia sodasta, jotka ukrainalaiset siviilit ovat oppineet vaikeimmalla mahdollisella tavalla. Tämä artikkeli on
ensimmäinen osa viestistä, jonka jäsenemme Ville Honkanen on
saanut ystävältään Alex K:lta Kiovasta. Tässä on meille kaikille
ajattelemisen aihetta, ehkä jopa opiksi otettavaa nykyaikaisesta
sodasta siviilien ja yhteiskunnan kannalta. Allaoleva teksti on
kokonaisuudessaan Alex K:n kirjoittama.

K

iovan alueen valtaus on
muuttanut monia asioita
ukrainalaisten siviilien elämässä. Olemme löytäneet monia
heikkouksia kansallisissa toimintatavoissamme. Ukraina kuuluu
slaavilaiseen kulttuuriympäristöön
ja monet tapamme ovat johtaneet
tuhansiin kuolonuhreihin hyökkäyksen sekä Venäjän tekemien sotarikosten ja raakuuksien aikana.
Bucha, Irpyn, Borodyanka ja monet
muut kylät ja kaupungit ovat traaginen muistutus siitä, että selvitäkseen
ihmisten pitää mukautua luotia nopeammin. Sillä jos he eivät muutu
- he kuolevat.
Ukraina epäonnistui siviilipuolustuksessa ennen
hyökkäystä. Helmikuun 24.
Päivä 2022 heräsin sarjaan
kaukaisia räjähdyksiä. Äänet olivat peräisin ilmatorjunnasta, joka ampui alas
lentokoneita ja risteilyohjuksia. Ilmatorjunnan äänet
tulevat seuraamaan minua
hyökkäyksen viimeiseen
päivään saakka.

Ensimmäinen opetus

Ensimmäinen opetus sodasta on, että asiat eskaloituvat
välittömästi. Sekunti sitten
olit vain veronmaksaja ja
nyt olet keskellä sotatoimialuetta.
Kun pommit ja raketit
putoilevat taivaalta, ei ole
enää aikaa kontrolloidulle
evakuoinnille. Suojien kunnostus, julkisten ja henkilökohtaisten varastojen täydentäminen ruoalla ja vedellä,
suojautumisen opastaminen
siviileille, ei enää onnistu.
On liian myöhäistä varustaa
kansalaisia aseilla ja singoilla.
Ukrainassa ei ollut varsinaisesti aselakia. Jopa tällä
hetkellä, kun kirjoitan näitä sanoja, Ukrainassa ei ole
varsinaisesti aselakia. Meillä
on poliisin määräys aseiden
rekisteröinnistä, sekä salametsästyksen kieltävä laki. Ei
muuta. Tästä huolimatta Ukrainassa on yli 1,4 miljoonaa
rekisteröityä ampuma-asetta,
joista noin 400 000–600 000
on erilaisia kiväärejä.
Tähän mennessä vain 2
prosenttia laillisista ampumaaseista on käytetty siviilien
ja Ukrainan puolustamiseen.
Hallitus aloitti aseiden jakamisen puolisotilaallisille
aluepuolustusjoukoille (TSF)
pommien ja kranaattien putoillessa. Tämän seurauksena Herson vallattiin ennen
kuin Territorial Security
Force (TSF) ehti toteuttamaan mitään vastarintaa.
Kun venäläiset hyökkäsivät
kaupunkiin, vain muutama
rohkea ihminen taisteli hei-

tä vastaan Molotovin cocktaileilla.
Heidät kaikki on sittemmin julmasti
surmattu.

Toinen opetus

Toinen opetus sodasta: Huonosti
valmistautuneet mutta innokkaat
siviilit eivät pysty vastustamaan
järjestäytynyttä armeijaa suorassa
hyökkäyksessä.
Kaikki taktiikat, turvallisuustekijät ja varusteet pitää valmistella ennalta. Tähän ei ole aikaa
enää sodan sytyttyä. Sinun pitää
valmistautua nyt tai evakuoitua
välittömästi hyökkäyksen alkaes-

sa. Jos et ole varma siitä, että voit
olla hyödyksi samalla kun perheesi
on turvallisessa paikassa, niin ota
paperisi, rahasi, lapsesi ja pakene.
Mikään ei ole sinun tai perheesi
hengen arvoista.
Bucha ja Irpyn ovat keskiluokkaisia kaupunkeja. Monilla asukkailla
oli rahaa, aseita ja ammuksia. Kaikki nuo aseet pysyivät kaapeissaan
koko miehityksen ajan. Kulttuurimme saa meidät eristäytymään toisistamme rauhan aikana, emmekä
ole keskustelleet naapureidemme
kanssa. Harva tietää kuka asuu viereisessä asunnossa, vielä harvempi
luottaa naapureihinsa. Tämän seurauksena emme kykene muodostamaan vahvaa ryhmää, joka voisi
toimia yhdessä sodan aikana.
Individualismi on yksi merkittävä
tekijä, joka on johtanut siviilien
turhiin kuolemiin sodan aikana.
Näiden kaupunkien miehet tapettiin yksitellen ilman merkittävää
vastarintaa. Myös siviileille on ensisijaisen tärkeää muodostaa ryhmä,
joka harjoittelee ja valmistautuu
yhdessä. Ryhmä, joka tuntee paikallisen maaston, on

varautunut riittävällä määrällä ruokaa ja varusteita, tietävät turvalliset
paikat sekä sopivat yhdessä viestintätavoista hätätilanteessa.
Kieli on yksi turvallisuustekijä, joka estää sinua tulemasta tapetuksi.
Vaikka ukrainan ja venäjän kielet
ovat hyvin lähellä toisiaan, venäläiset eivät pysty ääntämään tiettyjä
sanoja oikein. Tunnista sellaiset sanat omassa kielessäsi ja käytä niitä
kommunikointiin sekä luotettavien
ihmisten tunnistamiseen. Loppujen
lopuksi, jos tässä vaiheessa sinulla
on ase kädessäsi, et ole enää siviili ja
tämän seurauksena tekstin loppuosa
ei ole sinua varten.
Elämäsi muuttuu yhdessä risteilyohjuksen napin painalluksessa. Ja
tätä muutosta et pysty kohtaamaan
ilman jonkinasteista paniikkia, joka häiritsee toimintaasi. Seuraavina päivinä helmikuun 24. jälkeen
jokainen oli muuttanut päivittäistä
elämäänsä. Mutta jotkin muutokset olivat kriittisiä Kiovan taistelun
voittamiseksi.
Telegramista ja viestinnästä tuli
prioriteetti. Ihmiset tuijottivat ruutuja jatkuvasti. Kaikkea etulinjan
tietoa jaettiin ja siitä kesAlex K
kusteltiin jatkuvasti.
Ensisijaiset viestintäkanavat pyrkivät muotoilemaan
tietoa siten että se
ehkäisee siviilien
panikointia. Hallinnon toimijoista
tuli julkisen internet
viestinnän tahdistimia.
Evakuointi alkoi.
Polttoaina katosi
kaikkialta
tämän
seurauksena. Valtiolla
ei ollut mitään kontrollia asiaan. Tämän
seurauksena vapaaehtoiset alkoivat järjestellä ajoneuvoliikennettä. Ruuhkat olivat
kuitenkin merkittävä
ongelma ja autojonot saattoivat venyä
satojen kilometrien
mittaisiksi. Vapaaehtoiset auttoivat
toimittamaan ruokaa
ja järjestämään suojapaikkoja evakuoiduille matkan aikana.
Kukaan ei nukkunut yöllä risteilyohjusten iskiessä. Ihmisten
elämä siirtyi suojiin.
Ja näissä suojissa he
keskustelivat. Hyvä
puhuja, taiteilija tai
muusikko on merkittävä tekijä ja auttaa
suojautuneita ihmisiä
pysymään rauhallisena
silloinkin, kun pommit
iskeytyvät suoraan yläpuolelle.
Hallitus käytti erilaisia kekseliäitä kikkoja,
jotta ihmiset pysyisivät
varuillaan, mutta eivät
panikoisi. He ilmoittivat, että hyökkääjän
sabotöörit käyttävät
tiemerkintöjä vihollisen saattueiden ohjaamiseen ja että ohjukset
löytävät kohteisiin heijastavien tarrojen avulla. Panikoivat kansalai-

set siirtyivät välittömästi “toimintamoodiin” ja alkoivat repiä taloista
pois tarroja, joita rakennusyritykset
käyttävät omissa mittauksissaan.
Tämä oli varsin typerää, mutta rauhoitti väkijoukkoja nopeasti.
Kaikista tietolähteistä löytyi ohjeita, kuinka estät ikkunoiden lasinsiruja satuttamasta sinua. Ilmastointiteippi loppui kaupoista heti ja
ihmiset alkoivat keksiä uusia tapoja
suojata ikkunoita. Tämä auttoi ihmisiä pysymään kotona ja kiireisenä
ensimmäiset päivät.

Kolmas opetus

Kolmas opetus sodasta: Ihmiset ovat
erilaisia ja sinun täytyy ehkäistä paniikkia kaikin keinoin. Anna heille
yksinkertaisia tehtäviä kuten naamioverkkojen tekemistä suojissa tai
säilyvän ruuan valmistusta etulinjaan. Estä heitä jäämästä yksin toimettomina ja omissa ajatuksissaan.
Helmikuun 26. päivä ensimmäiset
panssarivaunut vyöryivät Kiovan
laitamille ja muutamat päästettiin
tarkoituksella lähelle keskustaa,
jotta vihollisen joukot saatiin venymään pidemmälle matkalle ja
pystyttiin tuhoamaan samanaikaisesti. Alueella, jossa asun, oli panssarivaunu ja useita panssaroituja
kuorma-autoja täynnä ammuksia.
Armeija tuhosi ne RPG:llä muutama
sekunti sen jälkeen, kun ne saapuivat Beresteyskayan metroaseman
kortteliin.
Mutta nämä kuorma-autot paloivat ja räjähtelivät puolitoista tuntia,
jonka seurauksena panikoiva väkijoukko (vanhuksia, naisia, lapsia)
alkoi juoksennella alueen suojista.

Neljäs opetus

Neljäs opetus sodasta: Sotilailla on
oma taktiikkansa. Älä häiritse tai
sekaannu!
Ja joskus sinun asuinkorttelisi voi
olla osa sitä. Siksi sinun tulee olla
valmis suojautumaan tai pakenemaan ennen kuin operaatio alkaa.
Pysy suojassa ja käytä kahden seinän sääntöä. Yksi seinä pysäyttää
paineaallon, toinen seinä ottaa vastaan sirpaleet. Älä koskaan, milloinkaan, yritä mennä ulos kuvaamaan
taistelua. Älä milloinkaan mene ikkunaan nähdäksesi paremmin.
Vie lapset, naiset ja vanhukset
suojaan, jos et pysty evakuoitumaan
ja pysy sisällä. On parempi evakuoitua ajoissa, kun saat tiedon, että
etulinja lähestyy sinua. Alkuvaiheessa etulinja liikkuu vähintään 30
kilometriä päivässä, usein jopa 120
kilometriä. Evakuoidu ennen kuin
erotat räjähdyksen ja ukkosmyrskyn toisistaan.
Venäläiset sotilaat eivät olleet
siviileille ongelma ensimmäisen
viikon aikana. He käyttivät paljon ajoneuvoja eivätkä käyttäneet
joukkoja kaduilla. Mutta kun he
alkoivat käyttää joukkoja kaduilla,
alkoivat myös sotarikokset.
Seuraavassa numerossa (4/22)
Alex kertoo loput kuusi oppia, jotka
hän ja hänen kanssamaanmiehensä
ovat oppineet kantapään kautta tämän vuoden alkupuolella.
Alkuperäinen teksti ja kuva:
Alex K, Kiova
Käännös:
Ville Honkanen
Toimituksellinen editointi:
Joni Lindeman
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KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Avainkokemukset avittavat elämässä

K

irkkojärven marssi, lasten
syntymä tai urheilumenestys. Meillä jokaisella on
varmasti elämässä avainkokemuksia, jotka palaavat usein mieleen
ja ovat osaltaan ohjanneet myöhempiä valintojamme elämässä.
Parhaimmillaan myönteinen ja onnistunut kokemus innostaa, tukee
ja auttaa jaksamaan. Maanpuolustuksen saralla monilla muistot
liittyvät raskaisiin harjoituksiin,
itsensä voittamiseen ja toimintaan
osana suurempaa joukkoa. Ulkopuoliselle voi olla vaikea selittää
miksi hienhajuinen teltta kaatosateessa hyökätyn pitkän päivän
päätteeksi voi olla vuosienkin
päästä osa tärkeää muistoa ja kokemusta.
Kokemukset ja muistot kasaantuvat sekä kytkeytyvät toisiinsa.
Tietyissä olosuhteissa unohdetuksikin luullut asiat palaavat mieleen
ja tuovat vahvistusta. Moni on
varmasti törmännyt tähän vanhoja palveluskavereitaan tavatessa.
Joku aina muistaa sattumuksen
tai tapahtuman joka itseltä oli
päässyt siirtymään muistisulkeisissa takariviin.
Maanpuolustuksen parissa saadut kokemukset ovatkin usein
ryhmän yhdessä jakamia. Tästä
syystä on erityisesti positiivisten
kokemusten osalta arvokasta, että kertausharjoituksissa vastaan
tulevat tutut naamat. Tämä on

joukkotuotantomallimme vahvuuksia.

Yhden rutiini on toisen
elämys

Mörkö-Anttilakaan ei välttämättä muista jokaista junioriaikaista
maaliaan. Samassa joukkueessa
pelannut ja kiekkoilun muutaman
vuoden jälkeen lopettanut reserviläinen saattaa puolestaan usein
muistella kuinka on antanut Mörkölle maalisyötön. Kokemusten
lisääntyessä yksittäisten tapahtumien merkitys saattaa vähentyä.
Kantahenkilökunnalle ja aktiivisille reserviläisille yksittäinen harjoitus tai muu koulutustapahtuma
saattaa olla jo rutiinia. Samaan
aikaan koulutettavien rivissä saattaa olla joku, jolle samaisesta harjoituksesta syntyy avainkokemus
sekä pysyvä kipinä maanpuolustustyöhön.
Erityisesti uutena yhdistystoimintaan tai muuhun aktiviteettiin
mukaan tulleille yksittäisen tapahtuman merkitys ohjaa monia
myöhempiä valintoja. Meidän pidempään mukana olleiden tulisikin
kiinnittää erityinen huomio siihen,
että koulutustilaisuudet, kokouksen ja harjoitukset huomioivat juuri nämä uudet tulokkaat.
Myös tilaisuuden jälkihoito on
tärkeää. Tapahtuman jälkeinen
soitto tai viesti uusille tulokkaille
ja kokemusten kysyminen sekä

kertaaminen ei mene hukkaan.
Juuri tuo yhteydenotto voi muodostaa tunteen yhteenkuuluvuudesta ja kohta linjan molemmissa
päissä on sitoutunut maanpuolustusaktiivi. Tulikasteen merkitystä
ei pidä aliarvioida edes yhdistystoiminnassa.

Maanpuolustuksen
porttiteoria
Etäluennot ovat muuttuneet arkipäiväksi muutaman viime vuoden
aikana. Kotoa käsin monotonista
kalvosulkeista seuraamalla tuskin
kovin montaa avainkokemusta
saavutetaan, mutta kynnys lähteä mukaan on poikkeuksellisen
matala. Tällä hetkellä kaikkea
maanpuolustusta ja turvallisuutta
koskevalle tiedolle ja toiminnalle
on valtava tilaus. Tähän kysyntään on tärkeää vastata mahdollisimman monipuolisesti ja laajaalainen kohdejoukko kattavasti
tavoittaen. Erinomaista esimerkkiä on näyttänyt muun muassa
Maanpuolustuskoulutus, jonka ajankohtaisluentoja on ollut
kuulemassa joka kerta satapäinen
joukko. Oikeilla toimilla tuosta
joukosta saadaan varmuudella
uusia aktiiveja yhteisen asiamme
pariin. Onnistuneen etäluennon
päätteeksi tehty henkilökohtainen yhteydenotto ja seuraavaan
toiminnallisempaan tapahtumaan

kutsuminen voi saatella innostuneen yhä kovempien maanpuolustusaineiden pariin. Lopputuloksena saattaa olla vuosikymmenten
riippuvuus.
Uusien kasvojen lisäksi myös
muutaman hiljaisemman vuoden
jälkeen takariviin siirtyneitä toimijoita kannattaa pyrkiä aktivoimaan
matalan kynnyksen monipuolisella tarjonnalla. Näissä ideoinneissa
kannattaa rohkeasti jakaa hyviä
ideoita ja tehdä tiivistä yhteistyötä
muiden järjestöjen kanssa. Suomalaisen kokonaisturvallisuusmallin
hengessä myös maanpuolustuskentän ulkopuolelle kurottaminen kannattaa.
Elinkeinoelämän, yrittäjien
ja vaikkapa
pelastuspuolen
järjestökentältä
löytyy varmasti
sopivia ja innostuneita

yhteistyökumppaneita yhä monipuolisempaan toimintaan.
Parhaillaan elämme poikkeuksellista aikaa. Suomi ja Ruotsi
ovat liittoutumisratkaisunsa tehneet. Myös Naton jäseninä meiltä
tullaan odottamaan ensi sijaisesti
omasta puolustuksestamme huolehtimista. Suomalaisen mallin
vahvuus on maanpuolustustahtoinen kansa ja hyvin koulutettu
sekä osaava reservi. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa
toimivilla järjestöillä ja yksittäisillä aktiiveilla on avainrooli
maanpuolustustahdon ylläpidossa paikallisella ja alueellisella
tasolla. Tästä vuodesta muodostuu varmuudella suomalaisen
turvallisuuspolitiikan avainkokemus tuleviksi vuosikymmeniksi.
Kansamme osoittaman yksimielisyyden ja päätöksentekijöiden
päättäväisyyden ansiosta siitä
tulee meitä vahvistava kokemus.
Pyritään omalta osaltamme
tuottamaan tällaisia
vahvistavia kokemuksia meille kaikille arkipäivän maanpuolustustyössä.
Christian
Perheentupa
Everstiluutnantti
Turun
Kadettipiirin
puheenjohtaja
Tuula Rahkonen

Merellinen turvallisuustapahtuma
avasi kokonaismaanpuolustuksen
värikirjon
Tuula Rahkonen

T

urun Varvintorilla toukokuun
puolivälissä järjestetty viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen merellinen turvallisuustapahtuma tarjosi mielenkiintoista
seurattavaa kaikenikäisille. Toimintaansa esittelivät maanpuolustus- ja
vapaaehtoisjärjestöjen lisäksi poliisi,
pelastuslaitos, puolustusvoimat sekä
Punainen risti ja sairaanhoitopiiri.
Aurinkoisessa säässä oli mukava
seurata toimintanäytöksiä ja tutustua eri tahojen toimintaan. Paikalla
oli myös tuttuun tapaan Turun sotilaskotiyhdistys.
Tapahtumassa esiintyivät Turun
Poliisilaulajien kuoro ja MPK Lounais-Suomen soittokunta. Maanpuolustussoittokuntien tehtävä on
tukea suomalaisten maanpuolustusmyönteisten asenteiden ylläpitoa ja kehittymistä musiikin keinoin. MPK:n tavoitteen mukaisesti
jokaiseen maanpuolustuspiiriin on
perustettu MPK:n soittokunta, joka
esiintyy MPK:n, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä erikseen
sovittaessa myös Puolustusvoimien
tilaisuuksissa.
Merellinen turvallisuustapahtuma keskittyy kokonaisturvallisuuteen maalla, merellä ja saaristossa.
Tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida osallistumaan
vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja
turvallisuustyöhön. Kohderyhmänä
on kaikki kansalaiset, painopistee-

nä nuoret. Tapahtumaan osallistui
yli 20 turvallisuus- ja varautumisalan toimijaa, viranomaisia, järjestöjä ja yhdistyksiä. Tilaisuuden
koordinaattorina toimi MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri.
Tapahtuman tukijana oli Turun
kaupunki.
MPK Lounais-Suomen vapaaehtoiset toimijat ovat avainasemassa
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Yksi aktiivisista toimijoista on Joel Korkiamäki, joka

esitteli MPK:n toimintaa ja testasi
halukkaiden puristusvoimaa. Perheen pienimmät saivat puristaa kahdella kädellä. Innokkaita testattavia
oli jonoksi saakka. Myös entuudestaan tunnettu onnenpyörä jatkoi
suosiotaan.

Musiikkipuolesta vastasi MPK
Lounais-Suomen soittokunta.

Joel Korkiamäki ahmii MPK:n kursseja
Kerro itsestäsi, miten olet päätynyt
MPK:n toimijaksi?
Vuonna 2017 päätin, että tarvitsen jonkin harrastuksen. Lapsuuden kaveri vie minut ampumaan ja siitä se kaikki sitten lähti.
Huomasin, että toiminta on tosi
hauskaa ja ilmoittauduin heti seuraavalle MPK:n kurssille. Kävin
päivittämässä myös ajoluvat CEajolupakurssilla. Nyt takana on jo
lukematon määrä kursseja.
Mikä on tehtäväsi merellisessä
turvallisuustapahtumassa?
Olen jakanut MPK:n onnenpyörän palkintoja ja kertonut yhdistyksen toiminnasta sekä vaihtanut
yhteystietoja uusien toimijoiden
kanssa. Päivä on ollut kaiken kaikkiaan mukava ja sanotaanko myös

”hedelmällinen”. Kiinnostusta on
ollut, enemmän kuitenkin miesten
taholta, mutta olen kovasti yrittänyt houkutella mukaan myös naisia. Tämä on myös mitä mainioin
koko perheen harrastus.
Mikä on haastavinta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa tällä
hetkellä?
Toimijoiden ajankäytön yhteensovittaminen on haasteellista.
Siihen on kuitenkin tullut viime
aikoina paljon parannusta. Oma
ajankäyttöni vaikuttaa hyvin pitkälti se, miten viikonloppuisin ehtii kursseille. Toivoisin kuitenkin
enemmän kolmepäiväisiä kursseja
kuin kahden päivän ”rykäisyjä”.
Mikä tässä harrastuksessa/toiminnassa on palkitsevaa?

Monipuolisuus ja se, että pystyy
yhdistelemään aika luovasti siviilipuolen ja harrastuspuolen osaamista sekä myös puolustusvoimissa
opittua. Kursseilta saa osaamista,
jota voi hyödyntää myös siviiliammatissa. Toivottavasti tuon siviilipuolelta myös hyviä oppeja ja
käytäntöjä harrastustoimintaan.
Koulutukseltaan Joel on liiketoiminnan logistiikan tradenomi ja
työskentelee asiantuntijana Verisurella. Varusmiespalveluksen hän
suoritti vuonna 2004 Tykistöprikaatissa, Niinisalossa, Satakunnan
tykistörykmentin huolto-osastossa.
Sotilasarvoltaan hän on kersantti.
Mitä haluaisit kertoa henkilölle,
joka harkitsee mukaantuloa vapaaehtoiseen maanpuolustushar-

Joel Korkiamäki.

rastukseen ja MPK:n toimintaan?
Tämä on hieno harrastus, johon
jokainen voi tuoda jotain uutta
omalla osallistumisella ja toiminnallaan. Työmäärä, jonka haluaa
antaa tälle hienolle harrastukselle, on ihan itsestä kiinni. Vahva
suositus.
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LYHYET
Turpotietäjälle
paikka yliopistossa
Syksyllä 2022 kolmannen kerran kisattava Turpotietäjä-kilpailu tarjoaa voittajalle ensimmäisen kerran kilpailun historiassa suoran yliopistopaikan.
Voittaja saa opiskelupaikan
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta,
pääaineena poliittinen historia.
Alkukilpailu käydään lukioissa ympäri maata 7.10.2022
ja finaali talvisodan alkamisen
muistopäivänä 30.11.2022.
Kilpailuun voi ilmoittautua
mukaan Suomessa tai muissa
maissa toimiva suomalainen lukio. Kilpailu perustuu erityisesti
lukion yhteiskuntaopin kurssiin
YH3, mutta menestymismahdollisuuksia parantavat muiden yhteiskuntaopin kurssien
sekä myös historian kurssien
sisältöjen hallinta. Vastata voi
suomeksi tai ruotsiksi.
Kilpailun järjestävät Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Kadettikunta sekä
Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liitto HYOL ry. Kilpailu toteutetaan lukioissa käytettävällä Abitti-koealustalla.
Maakunnallinen reservipiiri
arvioi alkukilpailun koevastaukset, minkä jälkeen valtakunnallinen raati vielä uudelleenarvioi parhaimmat vastaukset.
Lopuksi raati valitsee kahdeksan parasta kilpailun korkeatasoiseen finaaliin.

Mika Hannulasta
everstiluutnantti

MPK:n hallituksen puheenjohtaja
Mika Hannula ylennettiin 4. kesäkuuta everstiluutnantiksi reservissä. Kyseessä on sotien jälkeen
vasta toinen kerta, kun everstiluutnantin arvoon ylennetään reserviläinen, joka ei ole palvellut
Puolustusvoimissa muuten kuin
varusmiehenä ja reserviläisenä.
Hannula työskentelee Turun
yliopiston vararehtorina ja professorina. Ensimmäinen ilman
työhistoriaa Puolustushallinnossa reservin everstiluutnantiksi ylennetty oli turkulainen
Tapio Peltomäki, joka sai ylennyksen vuonna 2017.

Four Day Marchin
pääpalkinto Pöytyälle

Reserviläisurheiluliiton kolmatta kertaa järjestetty etämarssitapahtuma RESUL Four Day
March sai liikkeelle 1 261 marssijaa. Kaikkien vähintään 10 km
marssin suorittaneiden osallistujien kesken arvottiin yhteistyökumppaneiden lahjoittamia
palkintoja. Arvonnan suoritti
1.6.2022 Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Veli-Matti
Kesälahti marssinjohtaja Pekka
Sillanpään (etänä) avustamana.
Marssituloksiin voi tutustua tapahtuman verkkosivulla resulfourdaymarch.fi
Pääpalkintona olleen Eco
Aims -laserpistoolin ja perustaulun voitti Lauri Virtanen
Pöytyän Seudun Reserviläisistä. Muuta palkinnot menivät
piirimme ulkopuolelle.

Vuoden lotta Kaarina Alvajärvi on pirteä satavuotias

Valonheitinlotasta
uskonnonopettajaksi
Joni Lindeman

K

eväällä 1944 alkoi tummia
pilviä taas kerääntyä itsenäisen Suomen taivaanrantaan.
Takana oli ankarat Neuvostoliiton
ilmavoimien suurpommitukset erityisesti pääkaupunkiamme vastaan
ja aavistuksia Puna-armeijan todennäköisestä hyökkäyksestä tulevana
kesänä oli jo sodanjohdon mielissä,
vaikka asiasta ei kovinkaan avoimesti puhuttu. Kuluttavat sotavuodet olivat asemasodasta huolimatta
aiheuttaneet sen, että kaikki kenttäkelpoiset miehet pyrittiin saamaan
rintamajoukkoihin.
Siksi marsalkka Mannerheim
ja Lotta Svärd -järjestön johtaja
Fanny Luukkonen kävivät keskusteluita lottien käyttämisestä kotirintaman ilmapuolustuksen tehtävissä asekuntoisten miesten sijaan.
Periaatteessa Luukkonen hyväksyi
asian, mutta Mannerheimin vaatimus lottien aseistamisesta ei ollut
Lotta Svärd -järjestön näkökulmasta hyväksyttävä vaatimus, koska se oli vastoin järjestön perusperiaatteita. Tilanteen vakavuus sai
järjestön johdon taipumaan ja niin
sai alkunsa Ilmatorjuntarykmentti
I:n 14. Valonheitinpatteri.
Kyseessä oli ainut Suomen armeijan naisista kokoonpantu sotilaallisesti toimiva, taisteluvastuuta
kantamaan tarkoitettu yksikkö.
Koulutuskutsuun vastasi 218
ylioppilastaustaista lottaa, jotka
oli rekrytoitu lähinnä korkeimman
asteen kouluista. Yksi näistä isänmaallisista kutsuun vastanneista
oli Kaarina Alvajärvi, silloin vielä
Siiri Kaarina Ravantti. Siiri Kaarina syntyi Turun läänin Uudellakirkolla, Kalannissa 10.6.1922
opettajapariskunnan perheeseen
yhdessä identtisen kaksoissiskonsa
Maijan kanssa. Perheeseen kuului
kaksoistyttöjen lisäksi vanhempi
veli ja vanhempi sisko. Isänmaallisuus oli läsnä perheessä alusta
alkaen Suomen itsenäisyyden ja
vapauden ollessa koko perheelle
tärkeitä arvoja.
Siten Jatkosodan syttyessä
maamme vapauden puolustaminen oli kaikille lapsille itsestäänselvyys. Kaarinan veli oli jo rauhan aikana liittynyt paikalliseen
suojeluskuntaan ja vanhempi sisko liittyi Lotta Svärd -järjestöön
heti Jatkosodan alettua. Heti sodan alkuvaiheessa sodan raakuus
kosketti myös Ravantin perhettä,
kun heinäkuussa 1941 rintamalta saapui suru-uutinen Kaarinan
20-vuotiaan veljen kaatumisesta
Kollaan kovissa taisteluissa. Heti seuraavana päivä tiedon tultua
vielä Uudenkaupungin lukiossa
ollut Kaarina liittyi Lotta Svärdin
Lokalahden paikallisosastoon.

Rykmentin tyttäret

Sota oli edelleen läsnä nuoren
Kaarinan lähtiessä opiskelemaan
Helsingin yliopistoon ja muuttaessa asumaan Presidentin linnan
lähelle Meritullinkadulle. Erityisen lähelle sota tuli vuoden 1944
helmikuussa, kun Neuvostoliiton
suurpommitukset Helsingin tu-

hoamiseksi alkoivat. Kaarina vietti
helmikuussa kolme yötä pommisuojassa muiden lähitalojen asukkaiden kanssa.
Kukaan ei valittanut, vaikka tilaa oli vähän suojassa ja kaikki
olivat todella järkyttyneitä nähdessään aamulla pommitusten
aiheuttamat tuhot. Sodan johto
uskoi Puna-armeijan tarkoituksena olevan Helsingin totaalinen tuhoaminen ja maan pääkaupungin
valtaaminen. Helsingin suojaksi
oli jo ennen pommitusten alkamista sovittu hankittavaksi kalliit,
mutta modernit valonheittimet ja
kuulosuuntimet Saksasta.
Kyseisten laitteiden käyttöä
opetettiin suomalaisille sotilaille
Saksassa ja mukana koulutettavana oli myös tulevan 14. valonheitinpatterin kouluttaja ja
johtaja luutnantti K. H. Pentti.
Kun laitteet saapuivat Suomeen
keväällä 1944, muodostui ongelmaksi käyttäjien puute. Aluksi
vaativien laitteiden käyttäjiksi
yritettiin saada eri yliopistojen
naisopiskelijoita, mutta kyseisten
yliopistojen rehtorit kieltäytyivät
keskeyttämästä opetusta. Niinpä Mannerheim ja sodan johto
kääntyivät Lotta Svärd-järjestön
puoleen edelle kuvatulla tavalla.
Koulutus aloitettiin toukokuussa 1944 Turussa, Tampereella ja
Helsingissä, mutta koulutus meinasi loppua heti alkuunsa, kun
epäiltiin lottien palaavan opiskeluiden pariin kesälomien loputtua
ja silloin koulutus olisi mennyt
täysin hukkaan. Alvajärven mukaan osa koulutettavista ei kuitenkaan suostunut tähän ja niinpä hyväkuntoisiksi ja ulkona toimimaan
kestäviksi todetut lotat jatkoivat
koulutuksessa Helsingin Laajasalossa. Hyväksyttyjä ja jatkamaan
suostuvia oli sen verran, että heistä
saatiin muodostettua yksi valonheitinpatteri, siis 14. valonheitinpatteri Ilmatorjuntarykmentti I:n
alaisuuteen.
Koulutus oli sekä fyysisesti että henkisesti vaativaa. Mukana
oli erilaisia oppitunteja, urheilua,
marsseja ja ampumaharjoituksia
itse laitteiden käytön opettelun
lisäksi. Yleensä päivät alkoivat
aamulla kello kuusi ja päättyivät
illalla kello 23 koulutuksen jatkuessa koko kesä- ja heinäkuun
päättyen heinäkuun lopulla 1944
Käpylän raviradalla pidettyyn juhlalliseen sotilasvalaan. Ja heti seuraavana päivänä alkoi palvelus eri
puolille luoteista Helsinkiä olevilla
valoheitin- ja kuulosuunninasemilla. Alvajärvi toimi kuulusuuntimen kuuntelijana.
Siitä eteenpäin aina yksikön kotiuttamiseen 1.10.1944 asti Kaarinan arki oli jatkuvia hälytyksiä,
harjoitus- tai todellisia hälytyksiä,
havaintojen ilmoituksia Helsingin
ilmatorjuntakeskukseen sekä vartiopalvelusta kivääri olalla kypärä
päässä päivin öin desanttien ja
vankikarkureiden varalta. Kaarina
kertoi saaneensa ampumakoulutuksessa käytössä olleella 6,35mm
Mannlicher-Carcanon eli Ternikiväärillä kolme napakymppiä,

Ann-Mari Rannikko

Siiri Alvajärvi palveli lottana 14. valonheitinpatterissa. Patterin lotat saivat
myös marssi- ja ampumakoulutusta.

mutta toivoi silti, ettei joudu käyttämään kivääriä tositoimissa.
Hyvästä koulutuksesta huolimatta hän epäilee, ettei enää
osaisi ampua kiväärillä. Patterin
kotiutusjuhlassa kapteeniksi ylennetty, lottien kovasti arvostama
päällikkö kertoi, että heidät oli hyväksytty Ilmatorjuntamiehet ry:n
jäseniksi nimellä Rykmentin tyttäret. Myöhemmin yhteiskuntamme
osoitti arvostusta näille isänmaallisille, merkittävässä tehtävässä
toimineille naisille myöntämällä
heille oikeuden rintamaveteraanin statukseen eli Tammenlehvämerkin kantamiseen.

Presidentillinen yllätys

Mitä sitten ajattelee juuri sata
vuotta täyttänyt, pirteä ja teräväpäinen vuoden 2022 Lotta ja
Puolalanmäen koulusta eläkkeelle
jäänyt uskonnonopettaja tämän
päivän menosta?
- Uutiset Ukrainasta ja sodasta
tuntuvat erityisen pahalta, kun on
itsekin kokenut sodan kauheuden,
toteaa Alvajärvi hieman surumielisesti.
Hän uskoi monen muun veteraanin lailla, että kerran sodan
raakuuden kokeneen ei kuuluisi
kokea samaa uudelleen.
Kysymykseen hyvän kunnon
salaisuudesta hän vastaa, ettei
hän ole hyvässä kunnossa, kun
liikkuminen vaatii rollaattoria ja
näkökin on kovin huono. Niinpä
muotoilen kysymyksen uudelleen;
mikä on hänen pitkän ikänsä salaisuus?
-Liikkuminen ja liikunta pienestä pitäen. En ollut penkkiurhei-

lija enkä huippu-urheilija, vaan
kuntourheilija. Nuorempana oltiin ystävien kanssa ulkona kaikki
vapaa-ajat ja myöhemmin jatkoin
kuntoliikkumista muun muassa
kävelemällä.
-Kun olin 95-vuotias, en tuntenut olevani sen ikäinen. Harrastin
pitkiä kävelylenkkejä ja avantouintia. Nyt kyllä tuntuu satavuotiaalta, hän jatkaa naurahtaen.
Kaarina Alvajärvi valittiin vuoden Lotaksi 2022 ja tämä merkittävä arvostuksen osoitus julkistettiin 12.5.2022 pidetyssä arvokkaassa juhlassa.
-Erityisen hienolta tilaisuus tuntui, kun paikalle sain koko lähipiirini; kolme lastani ja neljä
lastenlastani, kuvaa vaatimaton
Alvajärvi tilaisuutta.
Tähän ja silloin tulevaan syntymäpäivään liittyen Kaarina koki
vielä toisenkin yllätyksen.
-Olin jo alusvaatteisillani menossa nukkumaan maanantai-iltana
(23.5.), kun palvelutalon hoitaja
tuli ovelleni ja kertoi jonkun miehen tuovan hänelle kukkalähetystä.
Vastaanotin kauniit kukat ja hoitaja luki minulle kukkien mukana
olleen kortin, kun tuo oma näkö on
vähän heikko. Kortissa toivotettiin
onnea sekä vuoden Lotta valinnasta että (silloin) tulevan 100-vuotispäivän osalta. Lisäksi kortissa kiitettiin arvokkaasta työstä Suomen
hyväksi niin sodan aikana kuin sen
jälkeenkin. Ja kortti oli kirjoitettu
Mäntyniemessä 23.5. ja allekirjoittajana oli rouva Jenni Haukio!
Olipa uskomattoman kaunis ele,
toteaa selvästi liikuttunut Kaarina
Alvajärvi.
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Sodankäynnin nopeat muutokset
kylmän sodan jälkeen

N

euvostoliitosta
kasvoi
suurvalta 1980-luvun alkupuolella. Sen merivoimat
toimivat maailman kaikilla valtamerillä ja Euroopan demokratiat
pelkäsivät sen miljoona armeijan
mahdollista vyöryä Atlantille.
Kaikki NL:n pelinappulat oli sijoitettu sotilaalliseen kehittämiseen
ja kilpavarusteluun ydinaseineen.
Talous ja ihmisten hyvinvointi oli
alistettu aseteolliseen tuotantoon.
Vähitellen se kohtasi Lännen
voimakkaan talouskasvun kaikilla sodankäynnin osa-alueilla eikä
se enää kyennyt vastaamaan Yhdysvaltain huipputeknologian ja
tuotannon haasteisiin. Valtamerillä toimiva laivasto alkoi ruostua satamiin ja ankkuripaikoille
ylläpitävän huollon ja logistiikan
ongelmineen. Rautaesirippu kaatui ja NL hajosi. Ukrainan sodan
juuret juontuvat kylmänsodan
päättymiseen 30 vuotta sitten ja
maan itsenäistymiseen.
Pariisin 1990 ETY-kokous oli
ensimmäinen jatkokokous Helsingin 1975 Etykin jälkeen. Uusi
peruskirja syntyi kylmänsodan
päättymisen hengessä ja vastasi
pitkälti läntisiä käsityksiä demokratiasta ja markkinataloudesta.
Neuvostoliitto hyväksyi nuo periaatteet, joihin liittyi myös jokaisen maan oikeus valita omat
turvallisuusratkaisunsa haluamallaan tavalla. Se oli toiveita herättävä kokous rauhallisemmasta
maailmasta. Pariisin kokouksessa
hyväksyttiin myös pysyvä instituutio ETY-järjestö jatkamaan
Etykin työtä. Luottamusta ja
turvallisuutta lisäävät toimet ja
aseriisunnan edistäminen olivat
merkittäviä uusia avauksia. Euroopan miljoona armeijoiden rakenteita sovittiin purettavan.
Vastakkainasettelua ylläpitäviä
rakenteita alettiin purkaa yhteis-

työssä Venäjän kanssa. Läntistä
demokratiaa ja markkinataloutta
alettiin laajentaa itäiseen Eurooppaan Helsingin 1975 Etykin periaatteita noudattaen. Koska NL:n
uhkaa ei enää ollut menetti Nato
sen myötä alkuperäisen muusansa. Kylmän sodan jälkitila kesti
pari vuosikymmentä.
Kaksinapainen maailmankuva
alkoi säröillä heti kylmän sodan
päättymisen myötä. Muutoksen
varmisti viimeistään Saddam
Husseinin hyökkäys 1991 Kuwaitiin ja sitä seurannut maan
vapauttaminen läntisen koalition maahyökkäyksellä. Sitä tuki
ilmaherruus ja risteilyohjusten
massiivinen käyttö. Kuwait vapautettiin mutta Irakia ei miehitetty ja Saddam pysyi vallassa.
Monet tutkijat ja ajatushautomot
alkoivat puhua huipputekniikan
tukemasta sodankäynnin vallankumouksesta.
Tuossa vaiheessa Venäjä ei ollut
aktiivinen toimija kansainvälisen
politiikan kentillä. Se yritti toipua
suurvalta NL:n katumisen katastrofista, Afganistanin tappiosta
ja harjoitteli markkinataloutta
riehaantuen valtion omaisuuden
yksityistämisestä. Valuuttaa virtasi ulkomaille kansalaisten innostuttua ostamaan läntisiä luksushyödykkeitä ja elektroniikkaa,
jota rahdattiin tilauslennoilla
muun muassa Lähi-idän rikkaista
öljyvaltioista. Irakissa alkoi 2003 USA:n
Saddamin kaatamisoperaatio
ja terrorismin vastainen sota.
Samaan aikaan alkoivat pommitukset myös Afganistanissa.
Niiden päämotiivi oli al-Kaidan
911 hyökkäys New Yorkin kaksoistorneja ja Pentagonia vastaan.
Kummassakaan sodassa muodostunut rintamalinjoja: Oli syviä
ohjus- ja ilmatuella vahvennettuja

hyökkäyksiä, sekä tiedustelun ja
valvonnan painopistealueita suojattavine kohteineen. Vastarinta,
jos sitä oli, lyötiin informaatioylivoiman ja epäsuoran tulen tukemilla taistelu- tai iskuosastoilla.
Tiedustelu- ja valvonnan ylivoima
mahdollisti koordinoidun joukkojen käytön. Uuden sotatekniikan ja taktiikan soveltaminen terrorismin vastaisessa taistelussa oli
haasteellista. Sitten kuvaan tuli
ISIS kalifaatteineen, joka käänsi
sodankäynnin huipputekniikan
tukemaksi etsi ja tuhoa taisteluksi.
Nato jäsenmaiden asevoimille löytyi oikeutus – kriisinhallinta. Raskaat panssarivaunut
korvattiin kevyemmillä taisteluvaunuilla tai panssaroiduilla
pyöräajoneuvoilla. Sodankäynnin vallankumousterminologian
tilalle tuli asevoimien transformaatio, joka tarkoitti suurtaisteluun tarkoitettujen armeijoiden
muutosta kriisinhallinta- ja interventio joukoiksi. Eurooppalainen kansallinen aluepuolustus
koettiin laajasti tarpeettomaksi,
paitsi Suomessa, jossa kipeitäkin
leikkauksia tehtiin oman maan
puolustuksen jäädessä edelleen
ykköstehtäväksi.
Lännen asevoimien eri puolustushaarat, erityisesti maavoimat
ja merijalkaväki saivat tottua taisteluun pölyisillä erämailla. Kriisinhallinta muokkasi asevoimia
ilmatuen varassa kevyempään,
nopeasti liikkuvaan iskuosastomaiseen muottiin. Pian mm.
raskaampi epäsuora tuli ja etäohjattavat lennokit tulivat kriisinhallintakentille, kun ISIS-kalifaatin ja muidenkin terrorististen
joukkojen johto ja organisaatio
kehittyivät. Kalifaatin kaaduttua
Yhdysvallat poistui Lähi-idästä
jättäen alueelle iskuosastoja,

jotka pitävät ISIS:n ja terroristit
kurissa alueen ystävällismielisten
joukkojen kanssa.
Uuden vuosituhannen ensivuosikymmen oli Venäjälle toipumisen lisäksi uuden puolustusopin
rakentamista. Euroopassa Naton
kriisinhallintakuosissa oleva kollektiivinen puolustus oli edelleen
ylivertainen Venäjän perinteisen,
kylmänsodan maavoimiin perustuvan sodankäynnin rinnalla.
Sopimus Taistelukentän keskipitkänmatkan ohjusten kieltosopimus (INF) taktisine ydinaseineen
antoi kuitenkin Venäjälle mahdollisuuden.
Venäjä oli jatkanut INF-ohjusten tuotantoa hybridisodankäynnin kehittämisen rinnalla.
Krimin valtaus ja Itä-Ukrainan
separatistien aloittaman ja Venäjän tukeman sodan kokemus
pakotti lännen ja erityisesti eurooppalaisen Naton paluun kansallisen aluepuolustuksen tielle.
Baltianmaat saivat peräämänsä
Naton puolustussuunnitelman, ilmavalvonnan ja viimeksi itäisten
liittolaisten puolustuksen vahventamiseksi rotatoivat valmiusprikaatit – Nato osoitti vastuunsa.
Venäjän Ukrainan poliittinen
painostus ei tehonnut. Sen piti
uhata ja sitten hyökätä Ukrainan
suvereniteettia ja demokraattista
hallintoa vastaan kahdensadantuhannen sotilaan tappiollisella
operaatiolla. Ainoaksi keinoksi
jäi raskaat siviiliväestön ja infrastruktuurin pommitukset raskain
omin tappioin.
Tänään käydään raskaita taisteluja Itä-Ukrainan Donbasin alueen hallinnasta Venäjän otettua
oppia Kiovan tappiosta. Hyökkääjän maahyökkäyksen edestä
tuhotaan asutuskeskukset massamaisilla pommituksilla. Taisteluja
tuetaan raketinheitin- ja tykistön

tulella. Edelleen ilman tehokasta
ilma- ja lähisuojaa panssarivaunut ovat edelleen tuhon omat modernien pst-aseiden edessä. Ukrainan kansan puolustustahdon
murtaminen ei ole onnistunut
maan laajuisilla pommituksilla.
Taktisen ydinaseen käyttöuhkan
heitot on palauttanut vastakkainasettelun vielä kammottavampaan tilanteeseen, kuin kylmän
sodan kauhun tasapaino.
Alussa mainitun 1980-luvun
suurvalta-aseman palauttaminen
on ollut Putinin tavoitteena jo
2000-luvun alkuvuosikymmenellä. Sitä on viime vuosina tukenut
hypersoonisten ohjusten uhka ja
kehittämisen etumatka. Länsi on
USA:n johdolla kuromassa umpeen etumatkaa.
Sodankäynnin nopeaa globaalia muutosta kuvaa Yhdysvaltain
uuden vuosituhannen Zumwaldluokan hävittäjän kehitys. Alun
perin 32:n häivehävittäjän tilausmäärä on kahdessa vuosikymmenessä vähitellen laskenut kolmeen. Alus on kokenut monia
erilaisia käyttötarkoituksia. Indopasifisen alueen vähitellen kiristyneestä tilanteesta johtuen sen
viimeisin kovin suorituskyky perustuu pystysuoraan laukaistavien hypersoonisten monitoimi- ja
ilmatorjunta ohjusten käyttöön.
Toisen samanlaisen kehityskaaren on saanut rinnakkainen rannikkotaistelualusluokan projekti.
Toistaiseksi niitä on rakennettu
monien käyttömuutosten jälkeen
vain pieni määrä. Ne toimivat
iskuosastomaisesti indopasifisella
alueella yhdessä merijalkaväen
kanssa, vahvennettuna Zumwaldluokan tapaan pystysuoraan laukaistavien edistyksellisten ohjusten laukaisualustana.
Seppo Ruohonen
everstiluutnantti evp.

Marko Silvander

Neljä päivää marssin riemua
Heidi Silvander

R

eserviläisurheiluliiton Four
Day March järjestettiin
tänä vuonna 26.-29.5.
Loimaan Seudun Reserviläisten
liikuntatoimikunnan vetäjä Eero Kopu on kokenut marssija ja
halusi järjestää jokaiselle marssipäivälle yhteislähdöt eri puolilla
Loimaan seutua. Allekirjoittanut
ei ole osallistunut yhteenkään
marssiin aiemmin mutta tottahan
nyt piti lähteä mukaan kun omasta
johtokunnasta siihen innokkaasti
kannustettiin!
Ensimmäisenä päivänä lähtö
oli LSRES:n omalta kotopesältä
Heikinpirtiltä ja paahdettiin hyvää vauhtia 10 km Kertunmäen
pururatoja pitkin. Toisena päivänä
vuorossa oli keskustan pururadat
ja palauttavat 5 km. Kolmantena päivänä vuorossa oli Säkylän
harjureitti, jossa mukavassa porukassa hyvässä säässä aivan upeissa maisemissa tuli taivallettua 26
km. Henkilökohtainen ennätykseni
moninkertaisesti! Loppumatkasta
vauhti hidastui mutta ajatus 25 km

Nelijalkainen marssikaveri piti huolen tahdista.

saavuttamisesta samana päivänä
antoi kummasti energiaa.
Lopputulema kolmen päivän
marsseista oli 42,64 km ja neljäs
päivä pyhitettiin levolle. Tavoite oli
saavuttaa vähimmäismäärä 10 km
mutta marssijan tittelikin oli näemmä mahdollinen näin noviisillekin.
Kopu jatkoi vielä neljäntenä päi-

vänäkin ohjattua marssia Juvan pururadalla. Kaikkiaan neljän päivän
marssiin osallistui Loimaan Seudun
Reserviläisistä 10 henkilöä yksin
tai yhdessä. Ensi vuonna pistetään
paremmaksi ja tämän omakohtaisen
kokemuksen myötä voin suositella
tapahtumaa ihan kaikille aiemmasta
marssitaustasta huolimatta!

Pitkospuut toivat vaihtelua marssimaisemiin.
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Lippujuhlan päivän ylennykset ja huomi
Joni Lindeman

L

ounais-Suomen aluetoimiston päällikkö ammattitaitoisen henkilöstönsä kanssa ja Heikkilän Sotilaskodin mahtavien sisarien avustamana
piti perinteisen varsinaissuomalaisten reserviläisten
ylennysten julkistamistilaisuuden Heikkilän Sotilaskodissa 1.6.2022. Tilaisuus noudatti perinteistä
kaavaa ollen jälleen kerran juhlava ja varmasti
ikimuistoinen tilaisuus kaikille läsnäolleille. Tilaisuuden fanfaareista ja musiikista vastasi Laivaston
soittokunnan osasto vankalla ammattitaidolla.
Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Petteri
Iitti muistutti puheessaan reserviläisten merkityksestä poikkeusolojen Puolustusvoimien tehtävissä sekä
maanpuolustustahdon ja perustaitojen ylläpidon
merkitystä. Maailman ja Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuminen korostaa reserviläisten merkitystä Suomen turvallisuuden takaajana.
-Turvallisuusympäristömme on elänyt jatkuvassa
muutoksessa, jossa sotilaalliset uhkat ovat voineet
muodostua hyvinkin nopeasti. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut kehitys lähialueellamme
ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat viimeistään
muuttaneet merkittävästi eurooppalaista turvallisuusympäristöä, totesi Iitti.
-Puolustusvoimien ensimmäinen lakisääteinen
tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen.
Sotilaallinen liittoutuminen ei tätä tehtävää tule
muuttamaan. Puolustusvoimilta tullaan edellyttämään edelleen kykyä Suomen sotilaalliseen puolustamiseen kaikissa olosuhteissa, hän painotti.
Iitin mukaan Suomen puolustuksen ensisijainen

Reservissä 4. kesäkuuta
ylennetyt piirien jäsenet
Everstiluutnantiksi			
Hannula Mika Eerik
Naantali
Majuriksi			
Saarni Tuomo Iivari
Raisio
Ylä-Mononen Ari Kalevi
Lieto
Kapteeniksi			
Heinilä Kari Olavi
Kaarina
Schwela Tuomo Henrik
Turku
Turtiainen Timo Jussi
Naantali
Yliluutnantiksi			
Ahtiainen Janne Sakari
Turku
Rintala Samuli Tapio
Pöytyä
Ruutti Elias Oskari
Turku
Yliluutnantiksi (ME)			
Uuttu Mikko Juho Kullervo
Kaarina
Luutnantiksi			
Ajosenpää Heikki Uolevi
Masku
Akkola Erkki Aleksanteri
Turku
Blomquist Markus Alexander
Turku
Hentilä Mika Kaarlo
Turku
Kangas Juha Antero
Raisio
Kuru Jouni Eetu Tapio
Turku
Kuusikko Panumatti
Naantali
Lund Kim Bertil		
Turku

päämäärä on ollut ja on jatkossakin ennaltaehkäisy. Rauhan aikana osoitetulla valmiudella ja
puolustuskyvyllä on muodostettu kynnys maahamme kohdistuvan hyökkäyksen ehkäisemiseksi. Nyt
käynnissä oleva prosessi ja polku Naton täysivaltaiseksi jäseneksi tulee entisestään vahvistamaan
kykyämme ennaltaehkäistä maahamme kohdistuvat
sotilaalliset uhat.
-Naton jäsenyys ei yksistään tuo suojaa maahamme kohdistuvien sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi, vaan meidän on edelleen ylläpidettävä
suorituskykyiset Puolustusvoimamme ja jatkettava
oman puolustuksemme kehittämistä, aluetoimiston
päällikkö korosti.
Puheensa lopussa hän nosti esille reserviläisjärjestöjen roolin kokonaisuudessa. Pelkästään ulkoiset
uhkat ja Puolustusvoimien toimet eivät riitä maanpuolustustahdon muodostumiselle. Reserviläis- ja
maanpuolustusjärjestöjen tekemä aatteellinen työ
on tässä kokonaisuudessa varsin keskeisessä asemassa.
-Kiitos tekemästänne työstä. Järjestöjen tuki on
merkittävää myös koulutuksen näkökulmasta, ja
reserviläisjärjestöt kehittävät ja syventävät jäsenistönsä osaamista omissa liikunta-, maasto- ja
ampumatapahtumissaan tuoden oivan lisän valmiuteemme, totesi Iitti.
Tilaisuudessa luovutettiin myös Varsinais-Suomen Reserviläispiirien jäsenistölle myönnettyjä
liittojen huomionosoituksia. Myönnettyjä huomionosoituksia olivat vastaanottamassa Seppo
Lerkki, Johannes Kossila, Reijo Hilpinen, Klaus
Sellman, Kasperi Saarinen ja Ville Niukko.

Oksanen Marek Miku Joakim
Pajunen Matias Kullervo
Puro Ilkka Matti
Sipilä Matilda Minerva
Tiensuu Pekka Oskari
Toivola Lauri Mikael
Vaahtovuo Mikko Petteri
Vallin Veli-Jukka Olavi

Mynämäki
Turku
Salo
Turku
Turku
Laitila
Turku
Naantali

Luutnantiksi (ME)			
Jokinen Leif-Petter
Turku
Vänrikiksi			
Helkkula Martti Lauri Mikael
Laitila
Keränen Mira Eeva Mirjam
Turku
Ylivääpeliksi			
Salonen Jukka Johannes
Loimaa
Vääpeliksi			
Hassinen Harri Juhani
Salo
Karuranta Torsti Henrik
Laitila
Mäki Timo Olavi
Salo
Vesti Maria Susanna
Rusko
Ylikersantiksi			
Heikkinen Sami Tapani
Loimaa
Hietala Mikko Petteri
Loimaa
Kivistö Jari Kalevi
Loimaa
Linkoala Petri Juhani
Masku
Ohtonen Mikko Eemil
Lieto
Pulkkinen Aleksi Juho Kalervo
Turku

Sippel Caius Jan Niklas
Teräspuro Marko Petteri
Ulfstedt Max Kristian

Kaarina
Turku
Parainen

ylikersantiksi (ME)			
Peltola Teemu Petteri
Sauvo
Kersantiksi			
Erelä Johannes Frans Pellervo
Loimaa
Heikkilä Teemu Olavi
Naantali
Häkkinen Jussi Antero
Lieto
Kokkonen Jani-Juhani
Turku
Ruissalo Julius Risto
Turku
Suovanen Mika Rauno
Turku
Tuulos Simo Santeri
Turku
Wingström Akseli Arttu Viljami
Turku
Kersantiksi (ME)			
Hakamäki Jyry-Matias Veikko Anton
Turku
Kuuskorpi Marko Tapani
Raisio
Moilanen Rami Hannu
Turku
alikersantiksi			
Ekström Jesper Felix
Rusko
Silanto Mikko Olavi
Salo
korpraaliksi			
Hätönen Kimmo Tapani
Rusko
Salo Jani Juhani
Loimaa
Tenhunen Joni Tapani
Raisio
Vogelainen Gabriel
Mynämäki

Historiallinen seppeleenlaskuhetki Unikankareella
Jouko Fossi

S

uomen vapaussodan päättymisestä tuli 16.5.2022
kuluneeksi 104 vuotta. Sen
vapaussoturien muiston kunnioittamiseksi Turun Reserviupseerit
ry, Vapaussodan Varsinais-Suomen
perinneyhdistys ry, JP 27:n Perin-

neyhdistyksen Varsinais-Suomen
osasto ja Kadettipiiri laskivat yhteisen seppeleen vapaussoturien
hautamuistomerkille Unikankareella.
Samaan aikaan seppeleenlaskumme alkaessa kello 10 Suomen
eduskunta aloitti lähetekeskustelun
valtioneuvoston esityksestä Suomen

liittämiseksi puolustusliitto Natoon.
Ruotsin hallitus päätti samoihin
aikoihin myös Nato-hakemuksen
jättämisestä.
Seppelpartiomme johtaja varapuheenjohtaja Eero Joutsikoski totesikin puheessaan hetken
olevan historiallinen. Voimmeko
katsoa vapaussotiemme erilaisten

vaiheiden nyt lopullisesti päättyneeksi, kun Naton jäsenmaat
hyväksyvät meidät jäsenekseen,
hän kysyi.
Teimme tilaisuudesta juhlavan.
Tumma puku ja suuret kunniamerkit. Suomen lipun lisäksi
mukana olivat kolmen ensiksi mainitun yhdistyksen liput.

Yleisöä oli paikalla 15 henkeä.
Osa paikalla olleista siirtyi tilaisuuden jälkeen juhlakahville
Verkahoviin.
Seppelpartiossa Seppo Halminen (vas.), Eero Joutsikoski ja Rainer Helenius.
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Meriretki Pensarin saarelle

mionosoitukset

Joni Lindeman

Joni Lindeman

P

ensar on saari ja kylä Paraisten kunnan Nauvossa. 312
hehtaarin kokoisella saarella
asuu ympärivuotisesti 24 ihmistä.
Lisäksi Pensarilla on noin 160 kesäasukasta. Saarella toimi 1920ja 1930-luvuilla suojeluskunnan
harjoitusleiri. Vapaussodan aikana
Pensar toimi Saariston vapaajoukon tukikohtana ja sotien välisenä aikana se oli myös Suomen
laivaston harjoitusalueena. Toisen
maailmansodan jälkeen saaren sotilasalueet myytiin Paraisten kalkkivuoriyhtiön virkistyskäyttöön.
Nykyisin saaren etelärannalla on
Pensar Sydin lomakeskus.
Saarella on Saariston vapaajoukon muistomerkki, joka oli aikojen
saatossa päässyt hieman rapistumaan ja muistomerkille pääsy oli
hankalaa merkin sijaitessa korkealla kalliolla. Pargas Reservofficerare
rf päätti 2019 kunnostaa muistomerkit, pystyttää paikalle lipputangon sekä rakentaa tukevat portaat
merkille pääsyä helpottamaan.
Työhön kului lukuisia talkootunteja ja lisäksi paikalliset yrittäjät ja
yksityishenkilöt tukivat työtä taloudellisesti ja materiaaleilla. Projektiin
liitettiin myös läheisen rakennuksen seinään tehty opastaulu, jossa
kerrotaan Saariston vapaajoukon
muodostamisesta ja toiminnasta.
Tänä vuonna urakka saatiin
päätökseen ja 27.5.2022 Pargas

Ylennettyjen ryhdikästä rivistöä
Heikkilän sotilaskodissa.

Varsinais-Suomen Reserviläispiirien
jäsenistölle 4. kesäkuuta myönnetyt
valtiolliset huomionosoitukset
Suomen Leijonan ritarimerkki
Riddartecknet av Finlands Lejons orden
Fossi, Jouko Matias, valtiotieteiden maisteri, Turku
Rantanen, Antti Milan, tarkastusinsinööri, Turku
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden
Venho, Ville Oskari Johannes, yliluutnantti, Turku
Suomen Leijonan ansioristi
Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden
Hantula, Kullervo, lehtori, Kaarina
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden
Kleemola, Jukka Aleksanteri, metsäpäällikkö, Raisio
Laasa, Tommi Tapani, ylipursimies, Aura
Laine, Juha Tapio, sairaanhoitaja, Oripää
Niemi, Mari Susanna, hankintasihteeri, Nousiainen
Yli-Nissilä, Seppo, maanviljelijä, Loimaa
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Medalj av I klass av Finlands Vita Ros’ orden
Nummijoki, Markku Juhani, vanhempi ammattimies, Loimaa

Jouko Fossi

Paraisten reserviupseerien järjestämä retki keräsi mukavasti osallistujia.

Reservofficerare rf järjesti retken
Pensariin opastaulun, portaiden,
lipputangon ja kunnostetun muistomerkin ”paljastustilaisuuteen”
Merimatkat taittuivat Uudenmaan
prikaatin Jurmo-luokan veneillä
ammattitaitoisten prikaatin henkilökunnan ja varusmiesten ollessa
miehistönä.
Tilaisuus aloitettiin kahvilla, joka
maistui kaikille hieman viileän merimatkan jälkeen. Sen jälkeen paljastettiin hieno opastaulu ja kiivettiin tukevia portaita pitkin kalliolle
uuden lipputangon ja kunnostetun
muistomerkin luo. Muistomerkillä
ensin nostettiin lippu kapteeniluutnantti Timo Kivistön soiton säestyksellä. Pargas Reservofficerare
rf:n puheenjohtaja kapteeni Anders
Kjellman kertoi paikalla olleille Saariston vapaajoukon historiasta ja
kapteeni Jorma Ake kiitti hankkeen
osallistujia ja tukijoita. Tilaisuuden lopuksi laulettiin yhteislauluna
Maamme-laulu kapteeniluutnantti
Kivistön säestämänä.
Juhlallisen tilaisuuden jälkeen
syötiin Ravintola Sandvikin val-

mistama maukas kalakeitto ja
juotiin kahvit sekä vaihdettiin
kuulumisia tuttujen kesken sangen
viihtyisässä ravintolassa. Päivän
kruunasi aurinko, joka ilmaantui
kirkastamaan paluumatkan Paraisille, jossa vielä otettiin ryhmäkuva koko joukosta. Lämmin kiitos
Pargas Reservofficerare rf:lle ja
kaikille hankkeen tukijoille sekä
talkoolaisille arvokkaasta perinteiden ylläpidosta ja hienosta päivästä Pensarillä.

Kapteeni Jorma Ake kiitti muistomerkin kunnostushankkeen osallistujia ja tukijoita.

Saariston Vapaajoukon perustamisen
muistolaatta paljastettiin Iniössä

Tuula Rahkonen

Jouko Fossi

T

oistensa päättämistä tapahtumista tietämättä vietettiin
Saariston Vapaajoukon historiaan liittyviä tapahtumia viikon
välein. Pargas Reservofficerare
rf järjesti 27.5.2022 juhlallisen
tilaisuuden Nauvon Pensarissa
Vapaajoukon muistomerkin kunnostuksen valmistuttua.
Vapaussodan Varsinais-Suomen
perinneyhdistys ry puolestaan oli
päättänyt järjestää Vapaajoukon
perustamisen muistolaatan paljastamisen 3.6.2022 Iniössä. Tilaisuus
piti olla jo 6.2.2022, mutta korona
ja talviset olosuhteet siirsivät sitä.
Kauniin kesäsään vallitessa matkalle lähti 10 jäsentämme. Kuljetusvastaavana toimi Antti Airila,
joka aloitti matkan Nauvosta. Paraisilta ja Turusta tulivat pikkubussin kyytiin loput. Klo 15.20 lähdimme Heponiemen rannasta lossilla
ja vielä yhden lossimatkan jälkeen
saavuimme Iniön Snäckanin monitoimitalolle vähän ennen klo 16.30,
joka oli tilaisuuden ilmoitettu alkamisaika. Hallituksemme jäsen Antti
Mäki oli huolehtinut muistolaatan
kiinnityksestä ennakkoon. Iniön
aluelautakunta oli myöntänyt luvan
laatan kiinnityspaikkaan.
Allekirjoittanut piti lyhyehkön
paljastuspuheen viitaten 104
vuotta sitten vallinneisiin olosuhteisiin maassamme. Mouhijärven
virkavapaalla ollut nimismies Otto Wahlroos oli parinkymmenen
miehen kanssa 7.2.1918 perustanut sotilasosaston, joka nimettiin
Saariston Vapaajoukoksi. Iniöstä

Laatan paljastivat Linda Lindberg ja Jouko Fossi.

Vapaussodan Varsinais-Suomen perinneyhdistyksen retkikunta yhteiskuvassa.

joukko oli siirtynyt Ahvenanmaan
Vårdöhön, jossa paljastimme
muistomerkin noin vuosi sitten.
Pargas Reservofficeraren edustaja Jorma Ake piti saman puheen
ruotsiksi. Lopuksi kiitimme Iniön
aluelautakuntaa yhteistyöstä.
Laatan paljastuksen suorittivat
aluelautakunnan puheenjohtaja
Linda Lindberg sekä allekirjoittanut. Linda kiitti yhdistyksiämme

tämän merkittävän historiallisen
tapahtuman esilletuomisesta Iniössä. Paikalla oli myös muutama
iniöläinen. Tilaisuuden jälkeen
siirryimme munkkikahville paikalliseen Cafe Gamla Bankeniin.
Erityiset kiitokset Antti Airilalle ja Antti Mäelle, jotka hoitivat
tilaisuuden logistiikan ja laatan
asennustyön. Laatan kaiversi Turun Koristemetalli Oy.
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Ukraina – mites tässä näin kävi, osa 2
Joni Lindeman

E

ipä se sota Ukrainassa päättynyt tämän lehden ilmestymiseen mennessä. Paljon on toki
tapahtunut eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä sodan tämän
vaiheen aikana (sotahan itseasiassa
alkoi vuonna 2014 Krimin miehityksestä), kuten Suomen ja Ruotsin
jäsenhakemukset puolustusliitto
Natoon. Itse sodan loppua ei kylläkään ole näköpiirissä, joten keskityn
tässä artikkelissa arvioimaan lisää
Venäjän tavoitteita ja tuomaan esille
ajatuksia epäonnistumisen syistä.
Palaan niihin havaintoihin sotatoimista ja Venäjän asevoimien suorituskyvystä seuraavissa numeroissa.

Perusajatus
Ukrainan sodasta
Suurin osa asiantuntijoista mukaan
lukien Venäjän asevoimien johto ja
hallinto lähti siitä, että sota (tai sodan tämä vaihe) on nopea isku hallinnon kaatamiseksi ja maayhteyden
luomiseksi Krimin ja äiti-Venäjän
välille. Tämä ajatus osoittautui selvästi virheelliseksi ja harhaanjohtavaksi, koska 1) yliarvioitiin Venäjän
asevoimien suorituskyky, 2) aliarvioitiin Ukrainan asevoimien suorituskyky ja 3) ymmärrettiin väärin
Venäjän poliittiset ja strategiset tavoitteet. Näiden väärinymmärrysten
vuoksi ollaan nykyisessä tilanteessa.
Venäjän asevoimat olivat melkoisessa rappiotilassa Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen. Puolustusministeri Anatoli Serdyukov (20072012) yritti saada asevoimia jaloilleen johtamallaan reformilla, mutta
hän ei kyennyt kitkemään asevoimissa rehottanutta korruptiota, eikä
puolustusteollisuudessa ollutta hyvä
veli -järjestelmää ja lopputuloksena
oli, ettei asevoimien tehokkuus pa-

rantunut ja hän sai paljon vihamiehiä. Hän ei osannut markkinoida
uudistuksia asevoimissa saatikka
Putinin kabineteissa ja siksi hän sai
käytännössä potkut vuonna 2012.
Hänen tilalleen tuli pitkän linjan kabinettivaikuttaja ja politiikan
liemissä hyvin marinoitunut Sergei
Shoigu. Hän on toiminut hallinnon
eri tehtävissä Venäjän Federaation
perustamisesta, vuodesta 1991 alkaen. Hän on erittäin ovela poliittinen
toimija, loistava kabinettipoliitikko
ja hänellä on hyvä imago Putinin
lähipiirissä. Hänen poliittinen selviytymisensä on perustunut siihen,
ettei hän vastusta vallanpitäjiä ja
siihen, että hän on etninen tuvaani.
Siten häntä ei etnisen vähemmistön edustajana pidetä uhkana
eliitille tai maan johdolle, joten asevoimat voitiin ”luovuttaa” hänelle
ilman riskejä. Niinpä Shoigu puolustusministerinä kumosi lähes kaikki Serdyukovin muutokset eikä hän
riidellyt aseteollisuuden toimijoiden
kanssa laadusta tai kustannuksista.

Maavoimat
vastaan merivoimat
Otsikon ikuinen dilemma on ollut
eurooppalaisilla valtioilla pitkän
aikaa. Joko satsataan maavoimien
kokoon ja suorituskykyyn tai sitten
merivoimiin. Molempiin ei pääsääntöisesti ole varaa. Neuvostoliiton
romahdettua Venäjän Federaatio
yritti säilyttää neuvostolaivaston
vahvuuden. Neuvostolaivasto oli
ollut ns. valtamerilaivasto ja sillä oli
Yhdysvaltain tyyppisiä tukialusiskuosastoja, joskin vähemmän ja pienempiä. Federaatiolle jäi perinnöksi
valtava määrä vanhentuneita, jopa
purjehduskelvottomia aluksia, joita
se pyrki modernisoimaan samalla,
kun uusia pyrittiin rakentamaan ja
infrastruktuuria kehittämään.

Tavoitteena oli, että federaation
lippu liehuu maailman valtamerillä
kilpaillen merten herruudesta Yhdysvaltain, Kiinan ja jopa Intian
kanssa. Huomioiden Venäjän resurssit olisi alueellinen rannikkolaivasto ollut tehokkaampi, mutta se ei
ole suurvaltapyrkimysten kannalta
riittävä. Putin asetti tavoitteeksi,
että laivastolla on vuoteen 2027
mennessä uusia aluksia 70 prosenttia kokonaisvahvuudesta.
Tämä on kuitenkin lähes mahdoton vaatimus, koska Neuvostoliiton
aikana isoimmat sotalaivat rakennettiin Ukrainan, lähinnä Krimin
alueella olleilla telakoilla, joita federaatiolla ei ollut enää käytössä.
Uusien, riittävän suurien telakoiden
rakentaminen Venäjän alueelle vie
siten aikaa ja resursseja, jotka ovat
poissa itse alusten rakentamisesta.
Tämän tunnustaminen olisi oman
häpeän tukahduttamista ja sehän ei
taas käy Putinille ja hänen suurvaltahaaveillensa. Nämä telakat on yksi
syy esimerkiksi Krimin miehittämiselle ja toisaalta Ukrainan alueella oli
(ennen sodan tuhoja) myös merkittäviä laivastokomponenttien valmistajia, jotka olisivat tietenkin auttaneet
laivaston kehittämishaaveissa.

Maavoimat – paperilla
tehokas iskujoukko
Edellä kuvattu pakkomielteinen
laivaston kehittäminen jätti maavoimat lapsipuolen asemaan. Toki
maavoimien suorituskykyjä ja organisaatioita kehitettiin muun muassa
muodostamalla pysyvän valmiuden
joukot, palkkaamalla näihin sopimussotilaita, modernisoimalla kalustoa, kehittämällä uutta kalustoa
ja muodostamalla notkeampia prikaateja neuvostoajan divisioonien
sijaan. Tässä kokonaisuudessa kuvaan astui taas perinteinen neuvos-

toliittolainen/venäläinen tapa hoitaa
asioita; korruptio ja hyvä veli -järjestelmä.
Pysyvän valmiuden joukkojen
selkäranka ovat sopimussotilaat.
Pysyvän valmiuden joukko-osastojen, maavoimissa prikaatien piti kyetä käskystä muodostamaan
nopeasti (lue muutamasta tunnista
vuorokauteen) 1 – 2 pataljoonan
taisteluosastoa varusmiesten koulutuskauden ajankohdasta riippuen.
Krimin miehityksen jälkeen uudelleen perustetuissa maavoimien divisioonissa vaatimus oli yhden taisteluosaston perustaminen jokaisesta
divisioonan taistelurykmentistä.
Yhden taisteluosaston vahvuus
on noin 600 sotilasta (panssaripainotteinen) tai noin 800 sotilasta
(kiväärijoukkopainotteinen). Maavoimien prikaatin normaalivahvuus
on runsaat 4000 sotilasta, joten
taisteluosastoihin olisi mennyt
vahvuudesta vajaa neljännes (yksi
TSTOS) tai vajaa puolet (kaksi).
Nämä olisi muodostettu pääosin
ammattiupseereista ja sopimussotilaista ja varusmiehiä olisi käytetty
vain kourallinen pääosin taisteluosastojen tukevissa tehtävissä. Näin
siis paperilla ja tällainen lähes ammattimainen joukko olisikin ollut
iskukykyinen. Mutta todellisuus
olikin jotain muuta.
Taisikin käydä niin, että palkkarahat varuskuntiin tuli paperilla olleen henkilöstökokoonpanon
mukaisesti, mutta sopimussotilaita
ei ollutkaan sitä määrää kuin mitä
pysyvän valmiuden joukossa olisi
pitänyt olla. Rahat kuitenkin tuli
käsketyn vahvuuden mukaisesti, jolloin rahaa jäi parempiin taskuihin
enemmän, koska varusmiehille ei
tarvinnut maksaa. Eli perinteinen
korruptio oli kuvioissa mukana ja
kun kävi käsky muodostaa kaksi

taisteluosastoa, niin puuttuvat sopimussotilaat piti korvata osin jopa
kouluttamattomilla varusmiehillä.
Ei siis ihme, että taistelukentällä on tavattu niin paljon nuoria,
kokemattomia varusmiehiä. Vaikuttaa myös siltä, ettei kehuttuja
ihmeaseita (vrt Saksa vuonna 1944)
ollut muutamaa näytöskappaletta
enempää ja esimerkiksi modernisoituja taistelupanssarivaunuja ei
käyttökelpoisena olekaan arvioitua määrää. Palaan tähän kaluston
määrään ja suorituskykyyn seuraavassa numerossa elokuussa.

Putin ja illuusio
erikoisoperaatiosta
Putin ei uskonut oikean sodan syttymiseen, koska hän ei osaa käydä todellista sotaa. Hän on koko
uransa aikana suunnitellut ja toteuttanut erikoisoperaatioita ensin
KGB-upseerina Itä-Saksassa, sitten
Pietarin kaupunginvaltuutettuna,
Jeltsinin kabinetissa valtansa vakiinnuttamiseksi ja lopulta presidenttinä
valtansa ja suosionsa kasvattamiseksi. Erikoisoperaatiot toteutettiin
aina poliittisella päämäärällä selvästi heikompaa vastustajaa vastaan
(Tšetšenia, Georgia, Syyria), jolloin
operaation suunnittelu ja valmistelu
voitiin tehdä pienessä piirissä ilman
sen suurempia valmisteluita.
Erikoisoperaatio Ukrainassa
2014 onnistui hyvin yllättäen niin
Ukrainan kuin koko maailman.
Tällöin homma tosin jäi puolitiehen, kun silloin heikkoja Ukrainan
asevoimia ei tuhottu kokonaan eikä valtaa maassa vaihdettu. Niinpä Putin päätti tehdä tempun vielä
kerran ja aloitti erikoisoperaation
24.2.2022. Tällä kertaa kaikki
olikin toisin kuin keväällä 2014.
Hänen oletuksenansa oli, että ukrainalaiset tukevat häntä, kaikki

Paikallispoliisilla keskeinen rooli yhteiskunn
Kai Loukkaanhuhta

S

uomen turvallisuuspoliittinen asema ja ympäristö ovat
muuttuneet oleellisesti. Sisäisen turvallisuuden ylläpitäjänä
poliisi mukauttaa ja kehittää toimintaansa ajassa, joka näyttäytyy
kovempana kuin koskaan.
Sisäinen turvallisuus on monimuotoinen käsite, jolla yleensä tarkoitetaan sitä, että jokainen kansalainen voisi elää maassamme ilman
merkittävää pelkoa rikoksen tai onnettomuuden uhriksi joutumisesta.
Sisäisen turvallisuuden vaalimisessa
keskeisessä roolissa ovat kunnat ja
sisäministeriön alaiset viranomaiset
– muun muassa poliisi. Suomessa on
laadittu erilaisia sisäisen turvallisuuden ohjelmia jo parinkymmenen
vuoden ajan.
Mutta sisäisen turvallisuuden
ohjelmilla emme pysty torjumaan
maahamme ulkopäin tulevaa uhkaa. Ukrainan sota on tällä hetkellä
ykkösuutinen ja puheenaihe myös
Suomessa. Samalla Suomen turvallisuus ja uhkiin varautuminen ovat
keskeisimpiä ajankohtaisia teemoja
niin poliittisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa kuin viranomaistenkin toiminnassa.
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos vastaavat etulinjassa maamme

Kai Loukkaanhuhta.

puolustuksesta ja ulkopuolelta kohdistuvan uhan torjunnasta. Myös
Suojelupoliisi tukee asiaa omalla
tiedustelutoiminnallaan.
Poliisin päätehtävät on säädetty
poliisilaissa. Sen mukaan poliisin tehtävänä yhteiskunnassa ovat muun
muassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen
turvallisuuden suojaaminen, yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Kuten tehtävistä ilmenee,
myös paikallispoliisi on keskeisessä
roolissa yhteiskuntamme turvallisuuden vaalimisessa ja yhteiskuntaa
uhkaavien tahojen saattamisessa

vastuuseen teoistaan. Poliisi toimii
omien tehtäviensä yhteydessä myös
aluevalvontaviranomaisena.
Poliisi nauttii Suomessa aivan
poikkeuksellista luottamusta kansalaisten keskuudessa, vaikka meitä onkin kovin vähän verrattuna
kaikkiin muihin vastaaviin eurooppalaisiin maihin. Suomi on laaja ja
harvaanasuttu maa. Vaikka suomalaisilla riitatilanteissa onkin taipumusta tukeutua väkivaltaisiin keinoihin, on kyse kuitenkin luonteeltaan rehellisestä ja lainkuuliaisesta
kansasta, mikä varmasti on helpottanut poliisin tehtävää vuosikymmenten saatossa. Näistä rehellisistä
ja lainkuuliaisista kansalaisista on
myös koottu poliisivoimat, minkä
ansiosta korruptiota ei ole poliisihallinnossa merkittävästi ilmennyt.
Meillä sakot on totuttu maksamaan
pankkiin, eikä konstaapelin käteen.
Poliisi elää ajassa ja kehittää omaa
toimintaansa alati vastaamaan uusia
haasteita. Allekirjoittanut on toiminut poliisina pitkään ja kokenut
poliisin näkökulmasta yhteiskunnalliset muutokset 1980-luvulta tähän
päivään saakka.

Hiukan historian havinaa

Yli kolmekymmentä vuotta sitten
itäblokki alkoi hajota Neuvostoliittoa myöten. Suomi liittyi Euroopan

Neuvoston jäseneksi vuonna 1989,
mikä vaikutti poliisin suorittamaan
rikosten esitutkintaan radikaalisti.
Rikoksesta epäillyn asemaan alettiin
kiinnittää huomiota paljon aiempaa
enemmän ja muun muassa pidätysajat putosivat parista viikosta kolmeen päivään. Tämä näkyi rikosten
selvitysprosenteissa, jotka aikoinaan
huitelivat 70–90 prosentin tasolla
ja ovat sittemmin pudonneet muutamalla kymmenellä prosenttiyksiköllä rikoslajista riippuen.
Somaliassa ja Jugoslaviassa sodittiin 1990-luvulla, mistä syystä
Suomeenkin tuli näistä maista turvapaikanhakijoita. Vuosikymmenen
puolivälissä Suomi liittyi Euroopan
Unioniin, minkä myötä Suomesta
tuli virallisesti osa läntistä Eurooppaa ja yhteiskunta avautui sekä kansainvälistyi. Ihmisten liikkuminen
valtioiden välillä helpottui, millä oli
poliisin näkökulmasta huonojakin
puolia, koska samalla kansainvälinen rajat ylittävä rikollisuus tavoitti myös Suomen aiempaa selkeästi
helpommin ja useammin. Poliisin
kansainvälinen yhteistyö lisääntyi.
Tämän vuosisadan alussa huomio kiinnittyi maailmanlaajuisen
terrorismin torjuntaan New Yorkin
terrori-iskujen (9.11.2001) myötä,
mutta Suomeen saakka varsinainen
terrorismi ei tuolloin ulottunut. Va-

rautumista kuitenkin parannettiin
ja muun muassa satamien turvallisuutta kehitettiin kansainvälisellä
ISPS-säädöstöllä.
Jokelassa (2007) ja Kauhajoella (2008) tehtiin kouluissa vakavat joukkomurhat, joiden uhreina
kuoli yhteensä 18 viatonta ihmistä.
Kouluiskujen johdosta poliisi joutui
tarkistamaan taktisia toimintamallejaan, jotta vastaavissa tilanteissa
teko pystyttäisiin keskeyttämään
heti poliisin ehdittyä paikalle ja vahingot pystyttäisiin minimoimaan.
Sittemmin Kuopiossa (2019) kouluun tehdyssä miekkaiskussa poliisi
pysäytti tekijän välittömästi saavuttuaan paikalle.
Vuonna 2015 Syyrian sodan synnyttämä pakolaisvirta ulottui Suomeen saakka ja toi maahamme noin
30 000 turvapaikanhakijaa, joiden
rekisteröinti ja taustojen selvittäminen aiheutti poliisille valtavan
työtaakan. Tornioon perustettiin
tulijoita varten järjestelykeskus.
Tulijoiden joukossa pelättiin olevan myös tekojaan pakenevia militantteja.
Samanaikaisesti Syyriaan kalifaatin perustanut sotaa käyvä terroristijärjestö Isis kehotti kannattajiaan
terroritekoihin eripuolilla Eurooppaa. Vakavia iskuja tehtiinkin monissa kaupungeissa – pahimmat Pa-
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Joni Lindemanin arkisto

ostavat hänen väitteensä Ukrainan
natsihallinnosta ja että Ukrainan
asevoimat ovat yhtä korruptoitunut ja heikko kuin vuonna 2014.
Käytännössä nämä kaikki oletukset
olivat vääriä.
Putinilla oli/on Ukrainan suhteen
niin poliittisia kuin strategisia tavoitteita. Poliittisena tavoitteena on
saada/pitää Ukraina Venäjän etupiirissä Valko-Venäjän tapaan. Tätä
tavoitetta uhkasi vuoden 2014 ns.
ihmisarvonvallankumous ja silloisen
presidentti Yanukovychin erottaminen helmikuussa 2014 (Krimin valtaus alkoi kaksi päivää erottamisen
jälkeen). Poliittisen päämäärän päätavoitteena on Ukrainan kulttuurinen hallinta, jolloin alueen hallinta
on poliittisesti toissijainen päämäärä, mutta se tukee päätavoitetta.
Kulttuurinen hallinta perustuu siihen, että Putin ja hänen lähipiirinsä
ovat etnonationalisteja, revansisteja ja irredentisteja. Irredentismi on
poliittinen ja suosittu liike, jonka
jäsenet väittävät (yleensä oman
kansansa puolesta) ja pyrkivät miehittämään alueen, jota he pitävät
"kadonneena" (tai "lunastamattomana") historian tai legendan perusteella. Siten Putinille ja hänen
lähipiirilleen Ukrainaa ei itse asiassa
edes ole olemassa itsenäisenä valtiona, vaan se on osa Venäjää niin kuin
myös Valko-Venäjä. Putin ei tavoittele Neuvostoliiton aikaisia rajoja,
vaan Venäjän keisarikunnan aikaa
ja molempien valtakuntien kunnian
palauttamista. Kulttuuriseen hallintaan kuuluu myös Ukrainan ja
Valko-Venäjän kielten ja kulttuurien
kieltäminen sekä Venäjän vastaavien iskostaminen tilalle.
Venäjän ja Putinin strategiset tavoitteet tukevat poliittista tavoitetta.
Strategisina tavoitteina oli/on Krimin miehitys ja liittäminen osaksi

Venäjää sekä Novorossiyan perustaminen. Novorossiyaan kuuluvat
Luhanskin, Donestkin, Harkovan,
Zaporizhzhian, Dnipropetrovskin,
Khersonin, Mykolaivin ja Odessan
Oblastit (hallintoalueet) eli alue,
jonka Venäjän keisarikunta valloitti
Osmanien valtakunnalta. Jokaiseen
oblastiin oli tarkoitus muodostaa
kansantasavalta, joista olisi muodostunut ”Uusi Venäjä”, joka olisi
sitten liitetty osaksi Venäjän Federaatiota. Venäjä pyrki tähän 2014
lietsomalla levottomuuksia näillä
hallintoalueilla, mutta Ukraina vastasi näihin toimii ja siten Venäjä saavutti 2014 strategisen tavoitteensa
vain osin Luhanskin ja Donetskin
hallintoalueilla. Putinin päämääränä oli/on myös saavuttaa Mustanmeren hallinta (Venäjän sisämeri)
sekä saada maayhteys Transnistriaan ja Venäjän nukkehallintoon
siellä.
Strategisena tavoitteena oli/on
myös Ukrainan meriyhteyden katkaisu, jolla on suuri merkitys Ukrainan talouteen ja siten Ukraina tulisi
riippuvaiseksi Venäjästä. Tällä hetkellä (kesäkuu 2022) Venäjä näyttää
saavuttaneen osin nämä strategiset
tavoitteet, koska Ukrainan eteläinen
rantamaa Odessan oblastia lukuun
ottamatta on Venäjän hallussa ja
Venäjän laivasto estää käytännössä
kaiken kauppamerenkulun ja siten
Ukrainan esimerkiksi viljan viennin
ulkomaille.
Itäisessä Ukrainassa Venäjän asevoimat on saavuttanut menestystä erityisesti Luhanskin oblastissa,
mutta toisaalta esimerkiksi Harkovan oblastin alueella Ukrainan
asevoimat on pystynyt työntämään
hyökkääjän lähes kokonaan pois. Ja
Ukrainan asevoimien suorituskyky
kasvaa päivä päivältä ulkomaisen
avun vuoksi, kun taas näyttää siltä,

Uudempaa venäläiskalustoa edustavat T-90-panssarivaunut eivät ole säästyneet ukrainalaisten puolustajien kynsissä.

että Venäjä joutuu täydentämään ja
vahvistamaan hyökkäysjoukkojen
materiaalia pitkäaikaisvarastoista
esiin kaivetulla kalustolla.

Putinin vaihtoehdot

Putin ja hänen hallintonsa voi
koittaa ratkaista tilannetta ja saada epäonnistunut erikoisoperaatio
käännettyä Pyrrhoksen voitoksi
tuhoamalla infrastruktuuria, eristämällä kaupunkeja ja kyliä sekä
tuhoamalla kaupungit ja kylät maan
tasalle pommikoneilla ja epäsuoralla tulella. Käytännössä Venäjän asevoimat on jo aloittanut voimakkaan
infrastruktuurin tuhoamisen sekä
eristänyt ja pyrkinyt eristämään
kaupunkeja ja kyliä. Näillä pyritään aiheuttamaan humanitäärinen

katastrofi Ukrainassa ja siten murtamaan ukrainalaisten taistelutahto.
Kolmas vaihtoehto, poltetun maan taktiikka, joka toimi
Tšetšeniassa ja Syyriassa, on vaikeammin perusteltavissa ja voi aiheuttaa voimakkaan vastareaktion
Natossa ja EU:ssa. Tähän voi myös
liittyä riskeistä huolimatta de-eskalointi eskaloinnilla eli kaupunkeja ja
kyliä tuhotaan joukkotuhoaseilla ilmoittamalla samalla, että lisää tulee,
ellei Venäjän vaatimuksiin suostuta.
Nurkkaan ahdistettu vesikauhuinen
koira on kaikkeen arvaamattomin
ja vaarallisin. Putin ei voi myöntää,
että hänen johtamansa erikoisoperaation olisi epäonnistunut, mutta
toisaalta hänen alaisensa voivat,
kun venäläisten kyky ja halu tais-

teluun ja sodankäyntiin häviävät.
Elämme mielenkiintoisia ja historiallisia, mutta vaarallisia aikoja.
On kiinnostavaa nähdä, mitä kesä tuo tullessaan; saako Ukraina
käännettyä sodan vuoksen edukseen uusilla raskaammilla aseilla,
joita Yhdysvallat heille toimittaa
vai myöntääkö Venäjä olevansa sodassa, julistaa liikekannallepanon
ja pistää ison vaihteen silmään pyrkimyksenä ratkaista tilanne heille
edullisella tavalla? Ja miten etenee
Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys?
Seuraavassa Parivartiossa pyrin
analysoimaan Venäjän epäonnistumisen syitä asevoimien näkökulmasta; missä Venäjä on sotilaallisesti epäonnistunut ja mikä on
Ukrainan menestyksen salaisuus.
Lounais-Suomen poliisilaitos

nan turvaamisessa
riisissa marraskuussa 2015, jolloin
kuoli noin 130 ihmistä ja muutama
sata haavoittui. Suomessa poliisi
kehitti näiden johdosta yleisötilaisuuksiin liittyviä suunnitelmiaan
myös terroritekojen torjunnan näkökulmasta.
Elokuussa 2017 pelko toteutui
meilläkin. Turvapaikanhakijana maahan tullut marokkolainen
nuorimies ehti puukottaa Turun
ydinkeskustassa kymmentä ihmistä, kunnes poliisi pysäytti hänet
kolmessa minuutissa hälytyksestä.
Kaksi uhria kuoli vammoihinsa. Tämän teon jälkeen Suomen sisäisen
turvallisuuden neitseellinen maine
ei enää ole ollut entisensä.
Syksyllä 2018 Turun saaristossa
toteutettiin KRP:n talousrikostutkintaan liittyvä laaja operaatio, joka
kohdistui venäläisessä omistuksessa
oleviin kiinteistöihin keskeisten laivaväylien varrella. Kentällä operaatiota
johti Lounais-Suomen poliisilaitos, ja
siihen osallistui myös Helsingin poliisilaitoksen sekä Rajavartiolaitoksen
joukkoja. Nyt vajaat neljä vuotta
myöhemmin on laajan jutun esitutkinta edelleen kesken, eikä nykyinen
kansainvälinen tilanne ainakaan helpota tutkinnan etenemistä.
Viimeiset kaksi vuotta maamme
turvallisuutta on järkyttänyt koronapandemia. Tilanne jatkuu edelleen.

Pandemia on vaatinut Suomessakin
uhrinsa, ja myös taloudelliset vahingot ovat olleet valtavat. Myös ihmisten kokema turvallisuuden tunne on
heikentynyt. Poliisille uutta on ollut
esimerkiksi valmiuslain nojalla tehty
päätös Uudenmaan maakunnan eristämisestä kevättalvella 2020.
Puolustusvoimien tuella liikkuminen Uudenmaan maakunnan
ja muun valtakunnan välillä minimoitiin välttämättömään taudin
leviämisen hillitsemiseksi. Kyseinen
operaatio lienee ollut laajin Suomessa rauhan aikana toteutettu
yksittäinen operaatio, ja se työllisti
Lounais-Suomen poliisilaitosta merkittävästi.

Varautumista ja
erityistä valppautta
Kuten maamme esivalta on todennut, Suomen turvallisuuspoliittinen
asema ja ympäristö ovat muuttuneet
oleellisesti. Tässä ajassa poliisi muiden viranomaisten tavoin kiinnittää
erityistä huomiota omaan varautumiseensa, minkä lisäksi viranomaiset yhdessä pyrkivät yhteensovittamaan resurssejaan ja tehtäviään
pahan päivän varalle.
tällaisessa länsimaisessa hyvinvointivaltiossa on varsin laaja ja
kattaa kaikki elämän osa-alueet.
Perinteisesti viranomaisten välinen

Poliisi ja Puolustusvoimat harjoittelevat usein yhdessä viranomaistoimintaa.

yhteistoiminta on Suomessa ollut
arkista ja sujuvaa, ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia. Suhteellisen
vähäisten voimavarojen yhdistäminen ja yhteinen käyttö on monissa
asioissa ja tehtävissä ollut ratkaisevassa roolissa toiminnan onnistumiselle.
Nyt kun hakemus Natoon on
jätetty, ovat viranomaiset erityisen
valppaina. Ja kuten olemme huomanneet, myös kolmas sektori on
osoittanut valmiutensa tukea viranomaisten työtä ihmisten auttamiseksi hankalissakin olosuhteissa

– kuten tilapäistä suojaa hakevien
ukrainalaisten huoltamisessa.
Perinteisten rikollisjärjestöjen
lisäksi Suomessa on nyt havaittu
ensimmäisiä merkkejä katujengeistä. Ilmiötä esiintyy lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta jossain määrin myös muun muassa Turussa ja
Tampereella. Pelkona on, että ilmiö
saisi samantapaiset toimintamuodot
ja laajuuden kuin Ruotsissa, missä
tilanne on päässyt pahaksi. Nyt eri
viranomaiset pureutuvat ilmiön syihin ja työskentelemme yhteisvoimin
sen kasvun torjumiseksi.

Uusi laki Puolustusvoimien
virka-avusta poliisille on eduskunnan käsittelyssä. Se toisi poliisille
mahdollisuuden saada Puolustusvoimilta tarvittaessa entistä hiukan
herkemmin ja hiukan järeämpää
virka-apua. Todettakoon, että poliisi on se viranomainen, joka ennen
puolustustilaa ”harmaana” aikana
voisi joutua ensivasteeseen tilanteissa, joissa vastapuoli pelaa jo sodan
säännöillä.
Kirjoittaja on Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario.
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SRA-ammuntaa yli piirirajojen
Ilkka Rinne-Rahkola

S

yksyllä 2021, parhaan
kesäkauden toiminnan
jo hiipuessa, keskusteltiin Helsingin Reserviläisten
keskuudessa mahdollisuudesta hieman kehittää ja laajentaa SRA-ammuntaan liittyvää
aktiviteettia.
Yhdistyksessä lajiin oli viime aikoina jo panostettukin
enemmän, mm. harjoituskertoja lisäämällä. Olisiko
aika järjestää oma kilpailu,
jossa saataisiin harjoitusta
sekä itse ammuntaan, että
kilpailun järjestämiseen?
Koronakin jo hellitti sen
verran että se ei enää rajaisi tällaisia tapahtumia.
Mietimme, olisiko tuohon
yhdistysten omien ja piirien
kisojen välimaastoon mahdollisuus järjestää jotain,
joka antaisi uutta virikettä
ja loisi kontakteja laajemmaltikin, myös piirirajojen
yli. Uudellamaalla on joitakin cup-tyyppisiä kisoja,
mutta ne ovat haluttuja ja
nopeasti täyteen varattuja
kovatasoisia kilpailuja.
Tätä "aukkoa" täyttämään päätettiin kutsua kaksi
SRA-ammuntaa harrastavaa
yhdistystä yksipäiväiseen
kutsukilpailuun. Mukaan
kutsuttiin pääkaupunkiseudulta RT-kerho Johtorengas
sekä Varsinais-Suomesta
Pöytyän Seudun Reserviläiset. Tiesimme jäsenistömme
kontaktien ansiosta näissä
seuroissa olevan innokkaita SRA-ampujia, sekä myös
uudempia ampujia, joille
kisakokemus olisi varmasti
tervetullutta. Yhteisenä tavoitteena oli järjestää kilpailu, jonne vasta-alkajienkin
on helppo lähteä mukaan,
mutta samalla tarjoaisi kokeneemmillekin ampujille
arvokasta harjoitusta ja kilpailukokemusta.

Haasteista ensimmäinen oli kisa-ajankohdan ja
-paikan lukkoon lyöminen.
Etelä-Suomen alueella, ja
Suomessa yleensäkin, on
rajallisesti paikkoja, jossa
tällaisen kisan saisi järjestetyksi. Päätimme heti varata
Lopen ampumaurheilukeskuksesta radat käyttöömme;
kolme toimintamonttua sekä 150 m kiväärirata. Ratojen käyttöasteesta johtuen
aikainen varaus oli tarpeen.
Radat määrittelivät yhdelle päivälle sopivan kisarastien määrä, joksi päätettiin
viisi. Kisapäiväksi valikoitui
huhtikuun sunnuntai 10.4.
Pieni riski on aina säätila,
jonka kuitenkin uskoimme
olevan keväisen kaunis, ja
vielä pääosin lumisen. No,
kisapäivän keli olikin sitten
mitä vaihtelevin, mutta ei
aivan mahdoton. Lumi- ja
räntäsateesta kauniiseen
auringonpaisteeseen ja tuuleen, kaikkia kelejä mahtui
kisapäivään moneen kertaan.
Kaikki kutsutut yhdistykset suhtautuivat positiivisesti asiaan ja kisaa tuottamaan valittiin yhdistyksistä
vastuuhenkilöt, joiden kanssa suunnittelu alkoi Teams
-palaverien muodossa. Kilpailun johtajaksi nimettiin
Helsingin Reserviläisten pj.
Juhani Kuusisto, jonka ohjauksessa asiaa vietiin eteenpäin. Lisäksi kisaan nimettiin EA- ja tulosvastaavat.
-Olen organisoinut ja johtanut Helsingin Reserviläiset
ry:n SRA-harjoituksia Lopella vuodesta 2019 lähtien.
Alun perin pienestä aktiivisesta harrastajaporukasta
liikkeelle lähtenyt toiminta
kasvaa koko ajan. Tämä
on hienoa ja mahdollistaa
järjestelyvastuun jakamista
useammalle aktiiviselle toimihenkilölle sekä ampujalle.

SRA-statuksen omaavia jäseniä meillä on tällä hetkellä kolminumeroinen määrä,
kertoo Kuusisto.

Vaihtokauppaa ideoilla

Alusta asti oli selvää, että kisa pidetään kutsukilpailuna
näiden kolmen yhdistyksen
jäsenistölle eikä siitä tehtäisi
avointa tapahtumaa. Osallistujamääräksi rajattiin 50
ampujaa, mutta käytännön
tavoite oli saada kustakin
yhdistyksestä n. 10 osallistujaa, jolloin ampuvia ryhmiä olisi kolme.
Pieneksi haasteeksi toteutuksessa
muodostui
riittävän SRA-tuomariston
saaminen mukaan, sillä
kullakin rastilla olisi käytännössä oltava vähintään
kaksi tuomaria, jos (ja kun)
myös tuomarien on tarkoitus osallistua kilpailuun.
Erillisen toimitsijakisan järjestäminen yksipäiväisessä
kilpailussa ei käytännössä
oikein onnistuisi.
-Kilpailun johtajan näkökulmasta kisan parasta antia oli kontaktien luominen
oman reserviläispiirin ulkopuolelle. Osallistujien välillä välittyi tieto, minkälaisia
ampumarasteja kussakin
yhdistyksessä toteutetaan.
Rasteissa näkyy monesti
tekijänsä käsiala, joten ideoiden vaihtaminen on tervetullutta. Uusien harrastajien
saama kilpailukokemus on
tärkeää lajin kehityksen
kannalta. Sairastumiset rajoittivat tuomarien määrää,
joten itse en ehtinyt ampumaan ollenkaan. Ei se mitään, uusia mahdollisuuksia
on tulossa. Ja pääasia oli,
että kisa hoidettiin kunnialla läpi, lisää Kuusisto.
Lopen Ampumaurheilukeskus antaa hyvät puitteet
tällaisille kisoille. Radan
toimivuus näkyy myös sen

käyttöasteessa ja kesäksi onkin vaikea saada ratavarauksia, varsinkaan isommille
tapahtumille. Onneksi rataa
kehitetään ja ratojen määräkin on hieman nousussa.
Kilpailun käytännön toteutukseen kullekin yhdistykselle vastuutettiin nimettyjen rastien suunnittelut
kuvauksineen. Kutsujana
HelRes ry hankki keskitetysti mm. puutavarat ja
muut kulutustavarat rastien
rakentamiseen tuoden ne
peräkärryllä paikalle. Materiaalimäärä tällaisessa kisassa onkin melkoinen, kuten
saimme huomata, sekä myös
siihen kuluva rahasumma.
Onneksi joitain kalleimpia
metallimaaleja oli yhdistyksillä lainattavissa tai muuten
valmiiksi käytössään.

Yksinkertaisesti
monipuolista
Ratasääntöjen mukaisesti
ampumaan pääsi kello 11,
joten aamulla oli aikaa rakentaa talkoilla rastit ampujien omin voimin. Työt
alkoivat jo klo 8 ajomatkoista huolimatta ja kaikki
oli hyvissä ajoin valmista kisaa varten. Hienoa sitoutumista lajiin! Paikalle tuotiin
luonnollisesti myös grilli,
joten osallistujat saivat lounastauolla eväidensä lisäksi
myös lämmintä purtavaa.
Tauko olikin hyvä tilaisuus
vapaamuotoiseen verkostoitumiseen.
Pöytyän Seudun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja
Niklas Vainio kertoi kisan
jälkeen seuraavasti:
-Pöytyän Seudun Reserviläisillä oli positiivisia kokemuksia yhteistyöstä muiden
yhdistysten kanssa jo aikaisemmin syksyltä, kun järjestimme SRA-kurssin Loimaan Seudun Reserviläisten
kanssa. Näiden kokemusten

kannustamina ja jäsenistömme kontaktien vuoksi
lähdimme tähän mukaan
korkein odotuksin. Kilpailun järjestäminen jaetusta
vastuusta huolimatta sujui
todella hyvin.
Varsinaisena kilpailupäivänä kaikki meni täydellisesti, eikä esimerkiksi
millään rastilla tarvinnut
juurikaan odotella. Samoin
rakentaminen, rastien purku ja siivous sujuivat hyvin kaikkien osallistuessa
töihin. Tällainen matalan
kynnyksen kilpailu on loistava väylä kilpailuihin myös
uusille ampujille, valitettavan moni jännittää turhaan
yhdistysten harjoituksiin ja
piirien kilpailuihin lähtöä.
Tämä antaa myös järjestäville yhdistyksille hyvää
kokemusta rastisuunnittelusta ja muiden järjestelyjen toteuttamisesta. Rastit
onnistuivat hyvin, ne olivat
monipuolisia ja tarjosivat
useampia suoritusvaihtoehtoja ja haasteita, vaikka
rakentamisessa pyrittiinkin
yksinkertaisuuteen aikataulun vuoksi.
Toimintamonttujen rastit
1–3 sisälsivät yhden kiväärirastin ja kaksi pistoolirastia.
Ensimmäisellä kiväärirastilla joutui ampumaan myös
nk. heikommalta puolelta ja
sopivasti ampumapaikkojen
välillä myös liikkeestä. Pistoolirasteille oli luotu monipuolisia tilanteita, maalinvaihtoja ja autonrenkaiden
läpi E/A-taulujen kapeasta
välistä ampumista. Toisella
rastilla oli yksi tehtäväkin,
jossa patruunalaatikkoa
(onneksi kevyttä) piti kuljettaa rastilla mukanaan.
150 m radan kiväärirasteista ensimmäinen oli pahvitauluihin ampuen. Toinen
rasti tehtiin samalla rungolla pelkillä metallimaaleilla;

kongista, poppereista ja pelleistä. Tällä tavoin saatiin
rakentaminen, suorittaminen, pistelasku ja paikkaaminen nopeammaksi, sillä
molemmat rastit pystyttiin
ampumaan saman ampujan
toimesta välittömästi peräkkäin.
Kiväärirastien haastavuutta lisäsi vaihtelevat, ja
pitkätkin ampumaetäisyydet, niiden ollessa välillä
50–140 m. Varsinkin vakioluokassa nuo pidemmät
muodostuivat haastaviksi,
mutta ei mahdottomiksi.
Varsin usein perusharjoituksissa ammutaan lyhyille matkoille, joten nämä
etäisyydet toivat vaihtelua
lajiin.

Eikä yhtäkään hylätty

RT-kerho Johtorengas ry:n
puheenjohtaja Juha Noran
mukaan tapahtuma oli toivottu lisäys kerhon toimintaan. Hänen mukaansa pie-

Palkitut
sarjoittain
Joukkue
1. Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
2. Helsingin Reserviläiset ry
3. RT-kerho Johtorengas ry
Avoin
1. Markku Riitamaa (Pöytyän
Seudun Reserviläiset)
2. Max Thiele (Helsingin Reserviläiset)
3. Niklas Vainio (Pöytyän Seudun Reserviläiset)
Vakio
1. Jesse Santanen (Pöytyän
Seudun Reserviläiset)
2. Miika Ronkanen (RT-kerho
Johtorengas)
3. Elias Kohtamäki (RT-kerho
Johtorengas)

SRAta nyypiöille - eli kuinka tähän jäädään koukkuun
Mikko Gustafsson

L

auantai 21.5.2022 herätti auringolla päivään,
jota olin odottanut kuin
kuuta nousevaa, olihan tiedossa Turun Reserviläisten
2021-2022 "Newbie" -koulutussarjan viimeinen harjoituskerta ja eräänlainen loppuhuipentuma: "Field day"
Loimaan Laukojien radalla!
Tiedossa oli, että talven pistoolipainoitteisten sisäammuntojen lisäksi "kokeillaan
vähän pitkiäkin...", kuten
kouluttajakaarti oli tapahtumaa vaatimattomasti mainostanut.
Radalle saapuessani olivat
valmistelut käynnissä: Aseet
telineissä, kouluttajien pussitellessa kiväärinpatruunoita,
soitellessa läpi mattimyöhäisiä ja asetellessa ainakin
itselle vielä tuntemattoman
näköisiä "peltejä" monttui-

hin. Kohta varmaan alkaisi
tapahtua.
Newbie-tarina sai kuitenkin alkunsa jo lokakuussa
2021. Kuulin seurakavereilta "Newbie" -koulutuksesta,
johon COVIDin hidastaman
ensimmäisen harrastusvuoteni jatkoksi kannattaisi kuulemma mennä. Kynnys oli
matala, olihan tämä suunnattu nimenomaan aloittelijoille.
"Viikkokisat" tuntuivat vielä hieman etäisiltä, varsinkin
kun omaa kalustoa ei ollut.
Ammuntaharrastuksen
aloittaminen ja sopiviin lajija seura-piireihin löytäminen
oli ollut muutenkin haasteellista, joten tällainen koko
talvikauden mittainen säännöllinen harjoittelu oli enemmän kuin tervetullut; riittäisi,
että joko SRA- tai Turvallinen
ampuja -kurssi on suoritettu,
löytyy oma vyö ja suojaimet,
sekä halutessaan kotelot

laina-aseille ja -lippaille harjoitusten sujuvoittamiseksi.
Paikka oli myös kursseilta
tuttu, Turku IPSCn kotirata
Raision Temppelivuoren suojissa. Siispä lähdin mukaan.

Puolen tuhannen
laukauksen talvi
Talven aikana oli muutaman
viikon välein harjoitukset ja
ampumapäiväkirjaan kertyikin reilusti yli puoli tuhatta
laukausta. Treenit koostuivat
3-5 erilaisesta stagesta, painopisteen vaihdellessa tarkkuuden, nopeuden, liikkeen ja
taktiikan välillä. Osallistujia
oli usein pitkälti toistakymmentä, mutta ilmoittautuminen, maksut ja patruunoiden
jako sujui Markulta ilman
suurempia seremonioita Riston varmistaessa, että isonkin
porukan varustevalmistelut
sujuvat turvallisesti.
Valmiiksi rakennetut rastit

alkoivatkin yleensä pyöriä
nopeasti. Mikko piti usein halukkaille erillistä "klinikkaa"
mm. aseotteiden, tähtäyksen
ja laukaisun viilaamiseen ja
Jari ammutti pistoolin lisäksi myös pistoolikarbiinilla
tuntumaa "pitkiin" aseisiin,
sisäradalle sopivalla kaliiberilla. Harjoituksissa oppi aina
jotakin uutta, pystyi parantamaan vanhaa ja joka tapauksessa illoista jäi hyvä mieli.
Loimaalla ampujien määrä jäi lopulta noin tusinaan,
joka takasi paljon "stageaikaa" ja patruunoita osallistujille. Päivän epistola oli
rakennettu monelle uusien
tuttavuuksien, AR-15 kiväärien ja haulikon, sekä toki
tutun pistoolin ympärille: Kiväärillä ammuttiin tarkkuutta kolmeen "gongiin" 100m
päähän, matka joka ainakin
minulle oli pisin sitten varusmiespalveluksen.

Työkaluksi rastille sai valita joko rauta- tai punapistetähtäimen, kaverin spotatessa
kiikareilla hudit. Näiden .223
cal kiväärien tarkkuus jopa
aloittelijan kädessä yllätti positiivisesti. Toisella kiväärirastilla
ammuttiin viiden "boksin", eli
ampumapaikan vaihtotaktiikalla niin montaa pahvia, että
hutilaukauksiin ei ollut varaa.
Taktiikan valinnassa tärkeäksi
osoittautui hyvän liikesuunnitelman teko ja erityisesti sen
noudattaminen. Unohtuneen
maalin virhepisteitä kun ei
juoksemalla oteta kiinni.

muistutuksen aseotteen, rytmin ja tähtäämisen tärkeydestä vaikka hauliparven voi
helposti ajatella antavan luotia enemmän anteeksi.
Pistoolilla kokeiltiin jotain uutta ampumalla aikaa
vastaan "steelejä" ja soittamalla "kelloja" rasteilla,

Herkkurastit viimeisenä

Haulikko sisäänajettiin olkapäähän kahdeksan popperin
toistotestinä, jossa oli mahdollista saada, tai menettää,
kaksikin kärpästä yhdellä iskulla. Rastilla sai hyvän kuvan haulikon tehokkuudesta
lähietäisyydellä, mutta myös

Kalustoa on siinä monenlaista.
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Suosittu ampumataitopäivä veti kymmenittäin ampujia
nen kerhon mahdollisuudet
järjestää vastaavanlainen
tapahtuma jäsenilleen olisi
ollut lähes mahdotonta. Varsinkin uusille aktiiviampujille tämänkaltainen tapahtuma mahdollistaa matalalla
kynnyksellä osallistumisen ja
kokemuksen saamisen hyvin
rakennetusta SRA-kilpailusta hyvähenkisessä seurassa,
”tosissaan, mutta ei vakavasti”. Osallistujien kesken yli
yhdistysrajojen alkoikin jo
tapahtuman aikana puheet
kilpailun lisäämiseksi vuosittaiseksi perinteeksi.
Kilpailumaksut pidettiin
alusta alkaen kohtuullisina,
jotta se ei muodostaisi kenellekään estettä osallistumiseen. Kisan koosta johtuen palkittiin vain vakio- ja
avoimen luokan parhaat, sekä paras joukkue (3 parasta
ampujaa/yhdistys).
Kilpailu sujui hyvin, aikataulussa sekä ennen kaikkea turvallisesti. Myöskään
hylkäyksiä ei jaeltu ainuttakaan, josta kunnia menee
huolellisille harrastajille.
Kilpailun johto kiittää
kaikkia järjestelyihin osallistuneita, osallistujia ja tapahtuman mahdollistaneita
aktiivisia yhdistyksiä jäsenineen. Mahdollisuuksien
mukaan vuoden päästä kisataan uudelleen.

Heidi Silvander
Loimaalla järjestettiin ampumataitopäivä kahden vuoden
tauon jälkeen keskiviikkona
13.4.2022. Ampumataitopäivä haluttiin pitää ennen Loimaan Seudun Reserviläisten
kesän ammuntaharjoitusten
alkua. Tämän vuoden myöhäisen kevään vuoksi ampumarata oli vielä täydessä
lumessa mutta keli ei haitannut innokkaita ammuntaan
tutustujia. Loimaalla ampumataitopäivä on perinteisesti avoin tapahtuma kaikille
ja tänä vuonna paikalle tuli
kaikkien aikojen ennätysmäärä osallistujia.
Noin 70 toiminnasta kiinnostunutta saapui paikalle.
Tapahtumasta tuli kyselyitä
etukäteen mutta osallistujien
määrä pääsi silti hieman positiivisesti yllättämään. Onneksi
paikalla oli myös runsaasti yh-

Jyrki Kirkkomäki

Runsas osallistujamäärä yllätti järjestäjät positiivisesti.

Kyröläisupseerit panivat pystykorvat haukkumaan

Jukka Huhtala

Jukka Huhtala

Rastit olivat rakenteiltaan yksinkertaisia, mutta silti
haastavia.

Mataln kynnyksen SRA-kisoille tuntuu olevan kysyntää.

joissa nopea maalin vaihto
ja tähtäinkuvan otto oli
avainasemassa. Lopuksi herkuteltiin vielä rastilla, jossa piti osua paikaltaan ja liikkeestä niin
popperiin, pahviin kuin
pelteihinkin esteiden ryt-

distyksen aktiivisia ammunnanharrastajia ja -kouluttajia,
jotka perehdyttivät upeasti koko porukan kivääriammunnan
perusteisiin. Yhdistyksen SRAampujat pitivät tapahtuman
aluksi näytöksen sovelletusta
reserviläisammunnasta ja esittelivät näin lajia.
Loimaan Reserviupseerit pitivät ekoaserasteja, joilla pystyi harjoittelemaan tarkkoja
osumia ja välissä pääsi myös
nauttimaan grillimakkarasta
sekä kuulemaan yhdistyksen
toiminnasta. Illan tuloksena
yhdistykseemme liittyi parikymmentä uutta jäsentä, joista
lähes puolet naisia.
Loimaan Seudun Reserviläisten kokonaisjäsenmäärä
on tällä hetkellä ylittänyt 300
jäsenen rajapyykin. Uusia jäseniä on ilmoittautunut myös jo
kesän ammuntoihin, tästä on
hyvä jatkaa loistavaa toiminnan vuotta!

mittäessä suorituksen. Eli
todellista practicalia parhaimmillaan.
Päivä oli pitkä ja hieno päätös Newbie-kokonaisuuteen, jota voin
varauksetta suositella
nousujohteiseksi perushar-

joitteluksi kaikille uusille
ja aloitteleville ampujille.
Lämmin kiitos valtavasta
työpanoksesta Turun Reserviläisten kouluttajatiimille Markku Kallio, Risto
Anttila, Mikko Uusitalo ja
Jari Kuusela.
Mikko Gustafsson

Pistoolirastilla annettiin kelloille kyytiä.

Kyrön Seudun Reserviupseereiden pystykorva-ammuntakilpailu on ollut seuran
kilpailuohjelmassa kauan ja
kilpailua on järjestetty lähes
joka vuosi reilun parinkymmenen vuoden ajan. Kilpailussa ammutaan 10 laukausta 2
minuutin aikana makuuasennosta ja 10 laukausta 2 minuutin aikana pystyasennosta.
Aurinkoiset tervehdykset
täyttävät Raasin 150 metrin
ampumakatoksen tilan pääsiäislauantaina, kun kilpailuun
saapuvat tervehtivät toisiaan.
Parin vuoden tauon jälkeen on
mukava päästä kilpailemaan
seuran kiertopalkinnosta, vaikkakin kilpailuun osallistuneiden
määrä tällä kertaa on hieman
pienempi aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Silti kilpailun tunnelma on edellisten vuosien
kaltainen, täynnä pientä jännitystä. Harmi, että pystykorvaammunta kilpailun 2019 voittanut ei päässyt kilpailuun puolustamaan mestaruutta, kertoo
kevään kilpailun järjestelyistä

Pystykorvalla ampuminen on oma taitonsa.

vastaava Jukka Huhtala.
Vuoden 2022 pystykorvaammuntakilpailu käytiin upeassa kevätaurinkoisessa. Oli
upea nähdä, miten tasaväkinen
kilpailu kolmen kärkisijoituksen osalta käytiin. Kilpailun
voitto ratkesi vain yhden pisteen erotuksella Jussi Hurrille, Mika Pitkänen jäi niukasti
kakkoseksi ja kolmanneksi
kilpailussa tuli Tuomo Kuopio. Jussi Hurri on voittanut
Pystykorva-ammunnan kiertopalkinnon aikaisemmin vuosina 2015 ja 2018
Ensi keväänä on taas seu-

ran seuraava pystykorva-ammuntakilpailu, nautitaan nyt
tämän vuoden kilpailun voitosta ja hyvistä tunnelmista,
ja laitetaan tähtäimet tarkalle
seuraavaa kisaa varten.

Lopputulokset
1. Jussi Hurri 132 p,
2. Mika Pitkänen 131 p
3. Tuomo Kuopio 125 p
4. Jouni Jalonen 80 p
5. Jukka Huhtala 61 p
6. Antti Keskitalo 45 p

Pöytyällä pienoiskiväärikilpailu miekan herruudesta
Jukka Huhtala, Pasi Arola

P

öytyällä Kolkkisten
ampumaradan pienoiskivääriradalla
kilpailtiin 7.5.2022 Timo
Kuuskosken muistokilpailun
kiertopalkinnosta.
Pienoiskivääriradan 50 m
matkalta ammuttava kilpailu on ollut Kyrön Seudun
Reserviupseereiden kevätkilpailuna jo 31 vuotta. Timo
Kuuskosken muistokilpailun sääntöjen mukaan kilpailu on pidettävä keväisin
toukokuussa, ja toukokuun
ensimmäinen viikonloppu
on usein valikoitunut kilpailun ajankohdaksi. Tässä
pyritään ampumaan tulosta
21, kierroksella saa ampua
enintään 20 laukausta ja jokaisella kierroksella putoaa

suurimmalla erotuksella olevia kilpailijoita.
Kilpailu on joka vuosi hyvin suosittu seuran jäsenten
keskuudessa. Kilpailuun voi
tulla, vaikka ei olisi aktiivi ammunnanharrastaja ja
silti olet tasavertaisesti kilpailemassa kiertopalkinnon
voitosta, kertoo yhdistyksen
puheenjohtaja Tero Heinilä.
Kevään kilpailussa nähtiin
taas kerran mielenkiintoinen
mittelö kiertopalkinnon herruudesta. Kilpailun edetessä
ampujien määrä karsiutuu
kahteen kilpailijaan ja finaalissa voitosta tähtäilivät tällä
kertaa Sakari Kuuskoski ja
Jouni Jalonen. Kevään 2022
Timo Kuuskosken muistokilpailun voitti Jouni Jalonen.
Kiertopalkintomiekan Jounille luovutti kevään 2021

Timo Kuuskosken muistokilpailun voittanut Tuomo
Kuopio.
Miekan herruudesta kamppaillaan taas keväällä 2023.

Suoritukseen keskittyneinä
Jouni Jalonen, Sakari Kuuskoski, Markku Tammi, Pasi
Arola ja Tero Heiniä.
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Match Results - Combined
Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Kössi, Jani U O Maj 482.8100 100.0000 %
2 Salo, Jani U O Maj 433.8691 89.8633 %
3 Kuisma, Eetu U O Maj 379.6575 78.6350 %
4 Suominen, Harri U O Maj 361.5419 74.8829 %
5 Tengström, Turkka U O Maj Senior 359.7807 74.5181 %
6 Seikola, Juho U O Maj Senior 358.2254 74.1959 %
7 Lujan, Reino U O Maj Senior 331.8349 68.7299 %
8 Pentinmäki, Jari U O Maj 326.9752 67.7234 %
9 Palonen, Eetu U S Maj 324.7461 67.2617 %
10 Rautanen, Veli-Matti U O Maj 320.3706 66.3554 %
11 Peltonen, Kim U O Maj 315.1051 65.2648 %
12 Ruohonen, Tony U S Maj 313.3317 64.8975 %
13 Olli, Joose U O Maj 312.4992 64.7251 %
14 Uusitalo, Mikko U O Maj 305.2271 63.2189 %
15 Leppäkorpi, Kimmo U O Maj 300.6392 62.2686 %
16 Nieminen, Sami U O Maj 296.3713 61.3847 %
17 Kähkönen, Harri U O Maj 288.7719 59.8107 %
18 Asikainen, Kari U O Maj Senior 269.8066 55.8826 %
19 Vuorela, Tero U O Maj 267.7067 55.4476 %
20 Tirri, Marko U S Maj 267.2010 55.3429 %
21 Kärkkäinen, Pekka U O Maj 266.5336 55.2047 %
22 Omar, H U O Maj 264.9659 54.8800 %
23 Aaltonen, Tuomas A O Maj 263.2543 54.5254 %
24 Vaahtovuo, Mikko U O Maj 261.2547 54.1113 %
25 Schwela, Tuomo U S Maj 260.6573 53.9876 %
26 Nordman, Mika U O Maj Senior 255.9403 53.0106 %
27 Hietala, Mikko U O Maj 253.2960 52.4629 %
28 Nikkari, Jussi U O Maj 252.8055 52.3613 %
29 Mäntylä, Tero U S Maj Senior 249.7723 51.7330 %
30 Juntunen, Olli U O Maj 244.4334 50.6272 %
31 Rouvali, Jarkko U O Maj 236.7087 49.0273 %
32 Nordman, Nicklas U O Maj 230.2190 47.6831 %
33 Räsänen, Mikko U O Maj 228.2513 47.2756 %
34 Raulisto, Jussi U O Maj Senior 226.5064 46.9142 %
35 Laine, Jouko U O Maj Senior 225.4918 46.7040 %
36 Santasalo, Heikki U O Maj 223.9405 46.3827 %
37 Uusitalo, Jani U S Maj 222.9397 46.1755 %
38 Honkanen, Ville U O Maj 222.6984 46.1255 %
39 Kuuskoski, Oskari A S Maj 214.7438 44.4779 %
40 Ahola, Janne U O Maj 198.5699 41.1280 %
41 Kallio, Markku U O Maj Senior 187.8318 38.9039 %
42 Laho, Antti U S Maj 187.2427 38.7819 %
43 Elomo, Konsta U S Maj 173.2274 35.8790 %
44 Relander, Patrik U O Maj 171.4445 35.5097 %
45 Inhanli, Efe U O Maj 170.2638 35.2652 %
46 Virtanen, Tomi U S Maj 165.7972 34.3401 %
47 Santanen, Jesse U S Maj 165.7222 34.3245 %
48 Hietamäki, Markus A S Maj 160.5594 33.2552 %
49 Burger, Antte U O Maj 160.3402 33.2098 %
50 Järvinen, Toni U O Maj 150.8637 31.2470 %
51 Lahti, Roni U S Maj 145.2852 30.0916 %
52 Majala, Joni U S Maj 143.0233 29.6231 %
53 Kuosmanen, Jari U S Maj Senior 138.5299 28.6924 %
54 Laho, Aleksi U S Maj 137.3626 28.4507 %
55 Ruissalo, Julius A S Maj 131.7140 27.2807 %
56 Suominen, Arno U O Maj 120.4877 24.9555 %
57 Peltola, Teemu A O Maj 112.2595 23.2513 %
58 Santavuori, Tapio U O Maj 101.6100 21.0455 %
59 Niemelä, Jarkko U S Maj 98.9081 20.4859 %
60 Lehtimäki, Juhani U O Maj 98.5461 20.4109 %
61 Kuusela, Jari U O Maj Senior 97.6941 20.2345 %
62 Tammelin, Ari U O Maj Senior 96.6558 20.0194 %
63 Venho, Matti U S Maj Senior 91.5116 18.9540 %
64 Ollanketo, Marko U O Maj 80.9764 16.7719 %
65 Saaros, Mikko U S Maj 75.3569 15.6080 %
66 Ojaranta, Tero U S Maj 68.3245 14.1514 %
67 Maantila, Krister U S Maj 60.2752 12.4842 %
68 Virtala, Juha U S Maj 54.3161 11.2500 %
69 Lehtonen, Jukka U S Maj Senior 22.0297 4.5628 %
70 (DQ) Heinonen, Niklas U S Maj
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KevätSRA - 2022-05-14
Match Results - Open
1 Kössi, Jani U O Maj 482.8100 100.0000 %
2 Salo, Jani U O Maj 433.8691 89.8633 %
3 Kuisma, Eetu U O Maj 379.6575 78.6350 %
4 Suominen, Harri U O Maj 361.5419 74.8829 %
5 Tengström, Turkka U O Maj Senior 359.7807 74.5181 %
6 Seikola, Juho U O Maj Senior 358.2254 74.1959 %
7 Lujan, Reino U O Maj Senior 331.8349 68.7299 %
8 Pentinmäki, Jari U O Maj 326.9752 67.7234 %
9 Rautanen, Veli-Matti U O Maj 320.3706 66.3554 %
10 Peltonen, Kim U O Maj 315.1051 65.2648 %
11 Olli, Joose U O Maj 312.4992 64.7251 %
12 Uusitalo, Mikko U O Maj 305.2271 63.2189 %
13 Leppäkorpi, Kimmo U O Maj 300.6392 62.2686 %
14 Nieminen, Sami U O Maj 296.3713 61.3847 %
15 Kähkönen, Harri U O Maj 288.7719 59.8107 %
16 Asikainen, Kari U O Maj Senior 269.8066 55.8826 %
17 Vuorela, Tero U O Maj 267.7067 55.4476 %
18 Kärkkäinen, Pekka U O Maj 266.5336 55.2047 %
19 Omar, H U O Maj 264.9659 54.8800 %
20 Aaltonen, Tuomas A O Maj 263.2543 54.5254 %
21 Vaahtovuo, Mikko U O Maj 261.2547 54.1113 %
22 Nordman, Mika U O Maj Senior 255.9403 53.0106 %
23 Hietala, Mikko U O Maj 253.2960 52.4629 %
24 Nikkari, Jussi U O Maj 252.8055 52.3613 %
25 Juntunen, Olli U O Maj 244.4334 50.6272 %
26 Rouvali, Jarkko U O Maj 236.7087 49.0273 %
27 Nordman, Nicklas U O Maj 230.2190 47.6831 %
28 Räsänen, Mikko U O Maj 228.2513 47.2756 %
29 Raulisto, Jussi U O Maj Senior 226.5064 46.9142 %
30 Laine, Jouko U O Maj Senior 225.4918 46.7040 %
31 Santasalo, Heikki U O Maj 223.9405 46.3827 %
32 Honkanen, Ville U O Maj 222.6984 46.1255 %
33 Ahola, Janne U O Maj 198.5699 41.1280 %
34 Kallio, Markku U O Maj Senior 187.8318 38.9039 %
35 Relander, Patrik U O Maj 171.4445 35.5097 %
36 Inhanli, Efe U O Maj 170.2638 35.2652 %
37 Burger, Antte U O Maj 160.3402 33.2098 %
38 Järvinen, Toni U O Maj 150.8637 31.2470 %
39 Suominen, Arno U O Maj 120.4877 24.9555 %
40 Peltola, Teemu A O Maj 112.2595 23.2513 %
41 Santavuori, Tapio U O Maj 101.6100 21.0455 %
42 Lehtimäki, Juhani U O Maj 98.5461 20.4109 %
43 Kuusela, Jari U O Maj Senior 97.6941 20.2345 %
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44 Tammelin, Ari U O Maj Senior 96.6558 20.0194 %
45 Ollanketo, Marko U O Maj 80.9764 16.7719 %
Match Results - Standard
1 Palonen, Eetu U S Maj 392.3809 100.0000 %
2 Ruohonen, Tony U S Maj 368.6775 93.9591 %
3 Tirri, Marko U S Maj 320.0876 81.5757 %
4 Schwela, Tuomo U S Maj 315.0926 80.3027 %
5 Mäntylä, Tero U S Maj Senior 302.0296 76.9736 %
6 Uusitalo, Jani U S Maj 264.0793 67.3018 %
7 Kuuskoski, Oskari A S Maj 260.6886 66.4376 %
8 Laho, Antti U S Maj 218.6659 55.7280 %
9 Elomo, Konsta U S Maj 202.8701 51.7023 %
10 Santanen, Jesse U S Maj 199.7024 50.8950 %
11 Virtanen, Tomi U S Maj 198.4263 50.5698 %
12 Hietamäki, Markus A S Maj 188.7817 48.1118 %
13 Majala, Joni U S Maj 168.6255 42.9750 %
14 Lahti, Roni U S Maj 166.8225 42.5154 %
15 Laho, Aleksi U S Maj 164.9213 42.0309 %
16 Kuosmanen, Jari U S Maj Senior 163.7918 41.7431 %
17 Ruissalo, Julius A S Maj 155.9339 39.7404 %
18 Niemelä, Jarkko U S Maj 113.4675 28.9177 %
19 Venho, Matti U S Maj Senior 107.5885 27.4194 %
20 Saaros, Mikko U S Maj 90.3198 23.0184 %
21 Ojaranta, Tero U S Maj 72.0808 18.3701 %
22 Maantila, Krister U S Maj 66.4450 16.9338 %
23 Virtala, Juha U S Maj 63.1607 16.0968 %
24 Lehtonen, Jukka U S Maj Senior 26.1325 6.6600 %
25 (DQ) Heinonen, Niklas U S Maj
KevätSRA - Class Leaders: 2022-05-14
Match Results - U
1 Kössi, Jani U O Maj 482.8100 100.0000 %
2 Salo, Jani U O Maj 433.8691 89.8633 %
3 Kuisma, Eetu U O Maj 379.6575 78.6350 %
4 Suominen, Harri U O Maj 361.5419 74.8829 %
5 Tengström, Turkka U O Maj Senior 359.7807 74.5181 %
6 Seikola, Juho U O Maj Senior 358.2254 74.1959 %
7 Lujan, Reino U O Maj Senior 331.8349 68.7299 %
8 Pentinmäki, Jari U O Maj 326.9752 67.7234 %
9 Palonen, Eetu U S Maj 324.7461 67.2617 %
10 Rautanen, Veli-Matti U O Maj 320.3706 66.3554 %
11 Peltonen, Kim U O Maj 315.1051 65.2648 %
12 Ruohonen, Tony U S Maj 313.3317 64.8975 %
13 Olli, Joose U O Maj 312.4992 64.7251 %
14 Uusitalo, Mikko U O Maj 305.2271 63.2189 %
15 Leppäkorpi, Kimmo U O Maj 300.6392 62.2686 %
16 Nieminen, Sami U O Maj 296.3713 61.3847 %
17 Kähkönen, Harri U O Maj 288.7719 59.8107 %
18 Asikainen, Kari U O Maj Senior 269.8066 55.8826 %
19 Vuorela, Tero U O Maj 267.7067 55.4476 %
20 Tirri, Marko U S Maj 267.2010 55.3429 %
21 Kärkkäinen, Pekka U O Maj 266.5336 55.2047 %
22 Omar, H U O Maj 264.9659 54.8800 %
23 Vaahtovuo, Mikko U O Maj 261.2547 54.1113 %
24 Schwela, Tuomo U S Maj 260.6573 53.9876 %
25 Nordman, Mika U O Maj Senior 255.9403 53.0106 %
26 Hietala, Mikko U O Maj 253.2960 52.4629 %
27 Nikkari, Jussi U O Maj 252.8055 52.3613 %
28 Mäntylä, Tero U S Maj Senior 249.7723 51.7330 %
29 Juntunen, Olli U O Maj 244.4334 50.6272 %
30 Rouvali, Jarkko U O Maj 236.7087 49.0273 %
31 Nordman, Nicklas U O Maj 230.2190 47.6831 %
32 Räsänen, Mikko U O Maj 228.2513 47.2756 %
33 Raulisto, Jussi U O Maj Senior 226.5064 46.9142 %
34 Laine, Jouko U O Maj Senior 225.4918 46.7040 %
35 Santasalo, Heikki U O Maj 223.9405 46.3827 %
36 Uusitalo, Jani U S Maj 222.9397 46.1755 %
37 Honkanen, Ville U O Maj 222.6984 46.1255 %
38 Ahola, Janne U O Maj 198.5699 41.1280 %
39 Kallio, Markku U O Maj Senior 187.8318 38.9039 %
40 Laho, Antti U S Maj 187.2427 38.7819 %
41 Elomo, Konsta U S Maj 173.2274 35.8790 %
42 Relander, Patrik U O Maj 171.4445 35.5097 %
43 Inhanli, Efe U O Maj 170.2638 35.2652 %
44 Virtanen, Tomi U S Maj 165.7972 34.3401 %
45 Santanen, Jesse U S Maj 165.7222 34.3245 %
46 Burger, Antte U O Maj 160.3402 33.2098 %
47 Järvinen, Toni U O Maj 150.8637 31.2470 %
48 Lahti, Roni U S Maj 145.2852 30.0916 %
49 Majala, Joni U S Maj 143.0233 29.6231 %
50 Kuosmanen, Jari U S Maj Senior 138.5299 28.6924 %
51 Laho, Aleksi U S Maj 137.3626 28.4507 %
52 Suominen, Arno U O Maj 120.4877 24.9555 %
53 Santavuori, Tapio U O Maj 101.6100 21.0455 %
54 Niemelä, Jarkko U S Maj 98.9081 20.4859 %
55 Lehtimäki, Juhani U O Maj 98.5461 20.4109 %
56 Kuusela, Jari U O Maj Senior 97.6941 20.2345 %
57 Tammelin, Ari U O Maj Senior 96.6558 20.0194 %
58 Venho, Matti U S Maj Senior 91.5116 18.9540 %
59 Ollanketo, Marko U O Maj 80.9764 16.7719 %
60 Saaros, Mikko U S Maj 75.3569 15.6080 %
61 Ojaranta, Tero U S Maj 68.3245 14.1514 %
62 Maantila, Krister U S Maj 60.2752 12.4842 %
63 Virtala, Juha U S Maj 54.3161 11.2500 %
64 Lehtonen, Jukka U S Maj Senior 22.0297 4.5628 %
65 (DQ) Heinonen, Niklas U S Maj
Match Results - A
1 Aaltonen, Tuomas A O Maj 263.2543 54.5254 %
2 Kuuskoski, Oskari A S Maj 214.7438 44.4779 %
3 Hietamäki, Markus A S Maj 160.5594 33.2552 %
4 Ruissalo, Julius A S Maj 131.7140 27.2807 %
5 Peltola, Teemu A O Maj 112.2595 23.2513 %
KevätSRA - Class Leaders - Open: 2022-05-14
Match Results - U
1 Kössi, Jani U O Maj 482.8100 100.0000 %
2 Salo, Jani U O Maj 433.8691 89.8633 %
3 Kuisma, Eetu U O Maj 379.6575 78.6350 %
4 Suominen, Harri U O Maj 361.5419 74.8829 %
5 Tengström, Turkka U O Maj Senior 359.7807 74.5181 %
6 Seikola, Juho U O Maj Senior 358.2254 74.1959 %
7 Lujan, Reino U O Maj Senior 331.8349 68.7299 %
8 Pentinmäki, Jari U O Maj 326.9752 67.7234 %
9 Rautanen, Veli-Matti U O Maj 320.3706 66.3554 %
10 Peltonen, Kim U O Maj 315.1051 65.2648 %
11 Olli, Joose U O Maj 312.4992 64.7251 %
12 Uusitalo, Mikko U O Maj 305.2271 63.2189 %
13 Leppäkorpi, Kimmo U O Maj 300.6392 62.2686 %
14 Nieminen, Sami U O Maj 296.3713 61.3847 %

TULOSTAULU
15 Kähkönen, Harri U O Maj 288.7719 59.8107 %
16 Asikainen, Kari U O Maj Senior 269.8066 55.8826 %
17 Vuorela, Tero U O Maj 267.7067 55.4476 %
18 Kärkkäinen, Pekka U O Maj 266.5336 55.2047 %
19 Omar, H U O Maj 264.9659 54.8800 %
20 Vaahtovuo, Mikko U O Maj 261.2547 54.1113 %
21 Nordman, Mika U O Maj Senior 255.9403 53.0106 %
22 Hietala, Mikko U O Maj 253.2960 52.4629 %
23 Nikkari, Jussi U O Maj 252.8055 52.3613 %
24 Juntunen, Olli U O Maj 244.4334 50.6272 %
25 Rouvali, Jarkko U O Maj 236.7087 49.0273 %
26 Nordman, Nicklas U O Maj 230.2190 47.6831 %
27 Räsänen, Mikko U O Maj 228.2513 47.2756 %
28 Raulisto, Jussi U O Maj Senior 226.5064 46.9142 %
29 Laine, Jouko U O Maj Senior 225.4918 46.7040 %
30 Santasalo, Heikki U O Maj 223.9405 46.3827 %
31 Honkanen, Ville U O Maj 222.6984 46.1255 %
32 Ahola, Janne U O Maj 198.5699 41.1280 %
33 Kallio, Markku U O Maj Senior 187.8318 38.9039 %
34 Relander, Patrik U O Maj 171.4445 35.5097 %
35 Inhanli, Efe U O Maj 170.2638 35.2652 %
36 Burger, Antte U O Maj 160.3402 33.2098 %
37 Järvinen, Toni U O Maj 150.8637 31.2470 %
38 Suominen, Arno U O Maj 120.4877 24.9555 %
39 Santavuori, Tapio U O Maj 101.6100 21.0455 %
40 Lehtimäki, Juhani U O Maj 98.5461 20.4109 %
41 Kuusela, Jari U O Maj Senior 97.6941 20.2345 %
42 Tammelin, Ari U O Maj Senior 96.6558 20.0194 %
43 Ollanketo, Marko U O Maj 80.9764 16.7719 %
Match Results - A
1 Aaltonen, Tuomas A O Maj 263.2543 54.5254 %
2 Peltola, Teemu A O Maj 112.2595 23.2513 %
KevätSRA - Class Leaders - Standard: 2022-05-14
Match Results - U
1 Palonen, Eetu U S Maj 392.3809 100.0000 %
2 Ruohonen, Tony U S Maj 368.6775 93.9591 %
3 Tirri, Marko U S Maj 320.0876 81.5757 %
4 Schwela, Tuomo U S Maj 315.0926 80.3027 %
5 Mäntylä, Tero U S Maj Senior 302.0296 76.9736 %
6 Uusitalo, Jani U S Maj 264.0793 67.3018 %
7 Laho, Antti U S Maj 218.6659 55.7280 %
8 Elomo, Konsta U S Maj 202.8701 51.7023 %
9 Santanen, Jesse U S Maj 199.7024 50.8950 %
10 Virtanen, Tomi U S Maj 198.4263 50.5698 %
11 Majala, Joni U S Maj 168.6255 42.9750 %
12 Lahti, Roni U S Maj 166.8225 42.5154 %
13 Laho, Aleksi U S Maj 164.9213 42.0309 %
14 Kuosmanen, Jari U S Maj Senior 163.7918 41.7431 %
15 Niemelä, Jarkko U S Maj 113.4675 28.9177 %
16 Venho, Matti U S Maj Senior 107.5885 27.4194 %
17 Saaros, Mikko U S Maj 90.3198 23.0184 %
18 Ojaranta, Tero U S Maj 72.0808 18.3701 %
19 Maantila, Krister U S Maj 66.4450 16.9338 %
20 Virtala, Juha U S Maj 63.1607 16.0968 %
21 Lehtonen, Jukka U S Maj Senior 26.1325 6.6600 %
22 (DQ) Heinonen, Niklas U S Maj
Match Results - A
1 Kuuskoski, Oskari A S Maj 260.6886 66.4376 %
2 Hietamäki, Markus A S Maj 188.7817 48.1118 %
3 Ruissalo, Julius A S Maj 155.9339 39.7404 %

V-S RESERVILÄISPIIRIEN AMPUMAJUOKSU
MESTARUUSKILPAILUT 11.05.2022 SALOSSA
HALIKON VASKIOLLA.
Tulokset: N45 1) Eeva Leinonen Halikko (1+4+4) 32:40
D55 1) Satu Salokannel Halikko (2+3+3) 31:05
H35 1) ltn Sakari Pihlavirta Salo (5+5+4) 43:08
H40 1) ltn Jani Häkkinen Alastaro (2+2+0) 28,09 2) kapt Mikko
Väkivirta Salo (4+2+1) 35:09
H50 1) Jääk Joni Tenhunen Naantali (1+2+2) 24:29 2) alik
Petri Tattinen Alastaro (1+2+1) 26:10 3) kapt Jussi Hurri Kyrö
(2+2+0) 26:36 4) kers Mika Kilpeläinen Alastaro (2+4+5) 29:31
5) ltn Klaus Snellman Turku (2+3+4) 32:16
H55 1) ltn Rauno Hakala Salo (2+1+2) 23:04 2) tkm Jorma
Pitkänen Halikko (2+3+3) 28:31 3) kapt Kari Mahlberg Salo
(2+0+2) 29:24 4) ylil Jari Jasu Kyrö (4+4+2) 33:39
H60 1) alik Ilkka Ratamo Halikko (1+2+0) 23:22 2) vääp Lasse
Varjonen Alastaro (4+2+3) 31,38
H65 1) korp Markku Ruohonen Halikko (1+4+1) 28,24 2) ylil
Jukka Salo Salo (2+1+3) 28:41
H70 1) kers Heikki Rantanen Alastaro (1+2+1) 29:06 2) lääk ltn
Reijo Hannus Salo (4+3+2) 38:34 3) kapt Tuomo Kuopio Kyrö
(5+4+4) 41:30
H75 1) kapt Erkki Lainen Salo (5+3+5) 40:31
H80 1) ltn Kalevi Vähäkylä Halikko (3+0+1) 35:00
Joukkue 1) Halikon Reserviläiset (Ratamo,Ruohonen,
Pitkänen) 1:20:17 2) Salon Seudun Reserviupseerit (Hakala,
Salo, Mahlberg) 1:23:09 3) Alastaron Reserviläiset (Tattinen,
Rantanen, Kilpeläinen) 1:24.47 4) Halikon Reserviläiset II
(Salokannel, Leinonen, Vähäkylä) 1:28:45 5) Kyrön Seudun
Reserviupseerit (Hurri, Jasu, Kuopio) 1:42:45
Parisprinttiviesti
D100 1) Halikon Reserviläiset 33:57 (Satu Salokannel (2+3 )
15.45 ja Eeva Leinonen (5+2) 18:12)
H80 1) Alastaron Resereläiset 23:31 (Jani Häkkinen (1+1)
10:54 ja Mika Kilpeläine (2+3) 12,37 2)
Salon Seudun Reserviupseerit 30:42 (Mikko Välivirta
(4+2)13:40 ja Kari Mahlberg (4+1) 17:02)
H100 1) Halikon Reserviläiset 25:52 (Ilkka Ratamo (0+2) 12:24
ja Jorma Pitkänen (1+2) 13:28) 2) Alastaron Reserviläiset
27:55 ( Lasse Varjonen(2+4) 14:48 ja Petri Tattinen (1+0) 13:07)
H120 1 Salon Seudun Reserviupseerit 26:08 (Rauno Hakala
(1+2) 10:53 ja Jukka Salo (4+2) 15:15) 2) Kyrön Seudun
Reserviupseerit 33:57 (Tuomo Kuopio (3+2) 18:42 ja Jussi
Hurri (3+1) 15:15
H140 1) Halikon Reserviläiset 33:12 ( Markku Ruohonen
(3+1) 13:45 ja Kalevi Vähäkylä (0+3) 19:27 2) Salon Seudun
Reserviupseerit 41:05 ( Erkki Laine (4+4) 20:48 ja Reijo Hannus
(2+4) 20:14 )
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38. Wihtorin pienjotos järjestettiin kahden vuoden koronatauon jälkeen

Wihtori veti väkeä Veteraanituvalle
L
Eero Kopu

oimaan Seudun Reserviläiset, yhteistyökumppaniensa
kanssa, järjesti perjantaina 22.4. perinteikkään Wihtorin
pienjotoksen. Ajankohtaan otettiin hieman pelivaraa, koska mahdolliset koronarajoitukset vaanivat edelleen synkkänä
pilvenä kaiken taustalla. Ajankohdan lisäksi myös paikka oli
tällä kertaa hieman perinteistä poikkeava, kun maaliskuinen
Heikinpirtti vaihtui valoisaan ja keväisen lämpimään Veteraanituvan maastoon. Erityisesti rastinpitäjät nauttivat, kun taivaalta
ei satanut räntää, ja kylmässä hytisemisen sijaan he pystyivät
keskittymään rastien vetämiseen.
Tapahtuman suunnittelu alkoi hyvissä ajoin, ja tavoitteena
oli merkittävästi uudistaa pienjotosta tähän päivään sopivaksi.
Jotoksen tulisi olla reserviläistaitoja ylläpitävä tapahtuma,
mutta se ei saisi olla liian sotilaallinen, jotta kynnys lähteä
mukaan ei olisi liian korkea. Tehtävä annettiin kahden keltanokan vetovastuulle, yhdistyksen johtokuntaan tuoreeltaan
valituille Jyrki Kirkkomäelle sekä allekirjoittaneelle.
Koska Loimaan Seudun Reserviläisten majan, Heikinpirtin,
yhteydessä oleva ampumarata mahdollistaa ainoastaan pienoiskivääri- ja pistooliammunnan, päätettiin tapahtuma siirtää
Loimaan ampumaradan yhteyteen, jossa yhdistyksen aktiivista
SRA-ampumatoimintaa järjestetään. Näin jotoksen ampumarasteille saatiin pistooliammunnan lisäksi kivääriammuntaa, joka
tuntui olevan monen partion mieleen.
Loimaan ampumaradan läheisyydessä on monille paikallisille suunnistajille tuttuja maastoja. Reitti näihin maisemiin oli
helppo luoda, mutta alueen koko rajoitti reitin hieman liian lyhyeksi, vain noin viiden kilometrin mittaiseksi. Kisanjohtajan
näkökulmasta reitti ei ollut yhtään liian lyhyt, koska reitti tuli
kierrettyä päivän aikana kolmesti. Partioilta saadun palautteen
perusteella osa oli tyytyväisiä, mutta etenkin moni kauempaa
tullut partio toivoi täysin ymmärrettävästi pidempää matkaa.
Tässäpä hieman pähkinää purtavaksi vuoden 2023 Wihtorin
suunnitteluun!

22 partion mittelö

Jotospäivänä paikalle saapui kaksikymmentäkaksi innokasta
3–5 henkistä partiota. Ensimmäinen partio, johtajanaan
Loimaan Seudun Reserviläisiin kunniapuheenjohtajaksi juuri
valittu Marko Silvander, lähti matkaan kello 18. Ampumarasteista selvittyään partiot pääsivät näyttämään taitonsa
ampumahaavan ensiavussa, jossa kävi selväksi, että vaikka
ampuminen on iloinen asia, on sillä myös vakava puolensa.
Muina rasteina oli muun muassa ensisammutusta sekä kaikenlaisia nokkeluutta, tietoa ja taitoa vaativia visaisia tehtäviä. Pelkästään reserviläisten voimin ei olisi rasteja olisi voitu pitää, vaan
iso kiitos tapahtuman järjestämisestä kuuluu yhteistyökumppaneille: Loimaan Reserviupseereille, Partioryhmille Mellilän Menninkäiset ja Loimaan Nuotioloimut, SPR:n Loimaan osastolle ja
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Loimaan paloasemalle.

Eero Kopu

Myös paikalliset yritykset lähtivät hienosti mukaan tukemaan tapahtumaa, joten parhaat partiot pystyttiin palkitsemaan mahtavin palkinnoin.
Jotoksella oli nykyaikaiseen jotostelutyyliin kolme kylmärastia, joista tuli lähettää kisatoimistoon yhteiskuva partiosta
sekä ennakkoilmoituksessa pakollisiksi varusteiksi ilmoitetuista ensiapuvälineistä, puukoista ja valaisimista. Hyviä tiimikuvia tulikin tasaiseen tahtiin, joten säännöt oli ymmärretty
hyvin. Yksi partio erottautui kuitenkin ylivoimaisesti, joten
partio Tuhottavat ressut palkittiin parhaista valokuvista.

Ensi vuonna vielä paremmaksi

Varsinaisen kisan voitti partio Jänkhät (88 pistettä), toiseksi
tulivat Tunnustelijat (86 pistettä) ja kolmannen sijan veivät
Alastaron Reserviläiset (81 pistettä).
Kisan jälkeen järjestetyn kyselyn kautta saatu palaute oli
positiivista. Sama tunnelma välittyi jo tapahtuman aikana.
Ruuhkia ei juurikaan syntynyt, ihmiset olivat liikkeellä iloisella
mielellä, eikä kilpailunjohtaja joutunut puuttumaan asioihin.
Tapahtuman kokonaisarvosanaksi saatiin partioilta 4,54
pistettä viidestä.
Wihtori päivitettiin onnistuneesti 2020-luvulle, ja vuonna
2023 pistämme vielä paremmaksi.
Lämmin kiitos kaikille kilpailijoille, toimitsijoille ja sponsoreille. Kaikkia meitä tarvitaan näin hienon tapahtuman
onnistumiseksi.

WIHTORI 2022 TULOKSET

RASTI
1 Jänkhät
2 Tunnustelijat
3 Alastaron Reserviläiset
4 Kupparinsuon Kuhnaajat
5 Eräjormat
6 Soppasissit
7 Tuhottavat ressut
8 Kyrön Seudun Reserviupseerit Ry Joukkue 1
9 Tukijoukko
10 Kyrön Seudun Reserviupseerit Ry Joukkue 2
11 Team Wille
12 Eräpirjot
13 Putkiraivain
14 TuKoRes
15 Woimakylän mylly
16 FBG
17 Tiukkikset
18 Team Yhdentähden
19 Raja
20 Team Ehtoosuo
21 Särmä
22 Kojiksen Kovikset

Wihtorissa oli taisteltava liekkejä vastaan.

Ensiapurasti on Wihtori-kisan peruskauraa.
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6,5
8,5
9,5
6,5
2,5
6
8,5
9
4,5
7,5
5

8
9
9
7
5
6
5
8
5
9
7
5
4

74,0
74,0
73,5
73,0
72,5
70,0
67,0
65,5
62,5
61,5
58,5
52,5
50,5

Syväsukellus
turkulaisuuteen
TILAA ts.fi/tskortteli

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

Pakurlantie 6, 20380 Turku, puh. 010 617 620, fax 010 617 621
Seuraava numero
ilmestyy
19.8.2022
Aineisto seuraavaan
lehteen 25.7.2022
mennessä.

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustusta
Turun Upseerikerho ry
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MERKKIPÄIVÄT
HEINÄKUU
90 VUOTTA		
2.7. Luutnantti Juha Hermonen
Turku
85 VUOTTA			
2.7. Kapteeni Reijo Rauhala
Turku
14.7. Yliluutnantti Pentti Rauhaniemi
Somero
16.7. Luutnantti Veikko Erkkilä
Turku

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI
MAALI, JOKA OSUU PUUN YTIMEEN

80 VUOTTA		
3.7. Luutnantti Juhani Harittu
Piispanristi
9.7. Kapteeni Esa Hyvönen
Loimaa
15.7. Komentaja Visa Auvinen
Merimasku
28.7. Yliluutnantti Jukka Kuussaari
Hämeenlinna
75 VUOTTA		
2.7. Alikersantti Martti Vähätalo
Laitila
5.7. Alikersantti Kari Pakarinen
Vanhalinna
10.7. Yliluutnantti Markku Stenberg
Turku
12.7. Viestimies Auvo Nurmi
Turku
13.7. Kapteeni Marcus Duncker
Parainen
13.7. Kersantti Pekka Saarikallio
Alastaro
15.7. Luutnantti Juhani Mäkirinne
Salo
15.7. Alikersantti Matti Rinnola
Mynämäki
21.7. Vänrikki Seppo Manelius
Turku
27.7. Kersantti Juhani Heino
Mynämäki
31.7. Vänrikki Heikki Ohralahti
Kehro
70 VUOTTA		
8.7. Ei sotilasarvoa Seija Niemi
Mellilä
19.7. Löjtnant Kjell Eriksson
Kimito
23.7. Yliluutnantti Lasse Vuorinen
Turku
27.7. Luutnantti Markku Autio
Yläne
30.7. Kapteeni Torolf Andersson
Pertteli
60 VUOTTA		
7.7. Alikersantti Petri Perälä
Perniö
10.7. Vänrikki Jyrki Heinänen
Taivassalo
10.7. Vänrikki Peter Kallio
Lielahti TL
10.7. Ylikersantti Jukka Mälkönen
Muurla
11.7. Kersantti Timo Hörkkö
Piikkiö
15.7. Luutnantti Seppo Kuusisto
Lieto
19.7. Jääkäri Aarne Luolila
Mynämäki
27.7. Majuri Mika Akkanen
Naantali

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* !
Jälleenmyyjien yhteystiedot: www.virtasenmaalitehdas.fi

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

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

maalitehdas

VIRTASEN

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.

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan:

50 VUOTTA		
7.7. Vänrikki Ilkka Puro
Märynummi
7.7. Alikersantti Petri Reinilä
Pertteli
15.7. Yliluutnantti Sam Kaitaniemi
Naantali
18.7. Luutnantti Erno Järvinen
Järvenpää
18.7. Ylikersantti Harri Laaksonen
Alastaro
21.7. Vänrikki Erno Raimoranta
Mietoinen
23.7. Vääpeli Joonas Tikka
Turku
25.7. Matruusi Marko Neffling
Piispanristi

Kotimaan kohteisiin
Ulkomaan kohteisiin
Lomalennoille
Toimivat ja nopeat matkustajaja rahtilennot suoraan Turusta
maailmalle

ELOKUU
90 VUOTTA		
14.8. Kapteeni Voitto Ranne
Turku
Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle

80 VUOTTA		
12.8. Yliluutnantti Pentti Selin
Parainen
15.8. Kersantti Keijo Himberg
Naantali
21.8. Alikersantti Arto Ylhä
Piikkiö
30.8. Majuri Turkka Saarniniemi
Lohja
75 VUOTTA		
1.8. Kersantti Juhani Yli-Hakula
Uusikaupunki
4.8. Luutnantti Jorma Heikkonen
Uusikaupunki
4.8. Luutnantti Aimo Suikkanen
Koski TL
10.8. Yliluutnantti Simo Saurio
Turku
28.8. Ylikersantti Harri Takatalo
Halikko
29.8. Luutnantti Pertti Serälä
Turku
70 VUOTTA		
3.8. Korpraali Keijo Luukko
Turku
22.8. Vänrikki Jussi Kairus
Alastaro
23.8. Ylikersantti Teuvo Suominen
Mietoinen
24.8. Yliluutnantti Mika Suominen
Loimaa
24.8. Kapteeni Reijo Virtamo
Lokalahti
28.8. Luutnantti Henrik Halonen
Turku
60 VUOTTA		
5.8. Kersantti Mika Raitio
Laitila
10.8. Vääpeli Lasse Varjonen
Köyliö
15.8. Luutnantti Matti Kaski
Raisio
17.8. Ylikersantti Jouko Palomäki
Turku
27.8. Majuri Tor-Erik Lindqvist
Salo
50 VUOTTA		
7.8. Ylikersantti Jaakko Laiho
Naantali
11.8. Nina Nyyssönen
Rusko
12.8. Tykkimies Yrjö Lehmusvalli
Turku
14.8. Alikersantti Sami Salminen
Turku
21.8. Alikersantti Mikko Räsänen
Turku

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.

Turku | Raisio | Salo | Forssa

Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –
sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä kätevämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa tunnuslukusovellus
puhelimeesi tai tablettiisi.

LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi
N ORDEA 24 / 7 0200 3000 ( pv m/ mpm) , N ORDEA .F I
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

