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PÄÄKIRJOITUS

Viestinnällä vauhtiin

T

oimintavuosi on taas pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Nyt onkin tärkeää,
että saadaan kaikki yhdistyksen
jäsenet mukaan toimimaan. Yhdessä tekemällä ja toinen toistaan
kannustamalla saadaan aktivoitua
lisää toimijoita mukaan. Jokaisen yhdistyksen tavoite tulisikin
olla tekemisissään entistä aktiivisempi ja tehdä toimintaansa
entistä enemmän näkyvämmäksi
kotikunnassa ja sitä kautta koko
maakunnassa. Varmasti me kaikki
haluamme, että meidän toimintamme näyttäytyy eturivissä, kun
toimintaa tarkastellaan valtakunnallisesti. Nyt on siis aika iskeä
kunnolla!
Talvea ei ole näkynyt, sillä
viikkokausia kestänyt lämmin
ja vesisateinen kausi on syrjäyttänyt talven. Tähän mennessä
järjestetyt maastourheilutapahtumat on jouduttu pitämään ilman suksia. Toivotaan, että talvi
saa kuitenkin hieman otetta ja
saamme pidettyä loput suunnitellut talven kilpailut.
Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen totesi

puheessaan valtakunnallisen
maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä tammikuun
lopulla: ”Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tukee
ykköstehtäväämme, kansallisen
puolustuskyvyn kehittämistä.
Osallistuminen kansainväliseen
sotilaalliseen kriisinhallintaan
on yksi Puolustusvoimien neljästä tehtävästä. Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen
tarjoaa oppia ja osaamista kansainvälisistä toimintatavoista ja
lisäävät suomalaisten osaamista
ja yhteistoimintakykyä tulevia
operaatioita varten.”
”Operaatioissa
saatujen
oppien perusteella on kehitetty taistelijan henkilökohtaisia
suojavarusteita ja joukkojen
kalustoa sekä toimintatapoja.
Toteutetut kehitystyön tulokset ovat jalkautuneet nykyisten
asevelvollisten koulutukseen ja
varustukseen asti. Vuosien aikana puolustuksemme uskottavuus on lisääntynyt ulkomailla
ja asevelvollisuusjärjestelmän
arvostus on kasvanut” Kivinen
tiivisti.

Puolustusvoiman komentaja
sanoihin luottaen hoitakaa asevelvollisuuttanne kiitettävästi ja
antakaa panoksenne mahdollisuuksien mukaan myös kriisinhallintaoperaatioissa.
Kevään ja alkukesän tärkeitä
tapahtumia ovat Merellinen turvallisuustapahtuma 22.–23.5.
Turun Varvintorilla ja Reserviupseerikoulun 100 vuotta
juhlallisuudet 6.6. Toivottavasti
ehdimme olemaan tapahtumissa
mukana esittelijöinä ja osallistujina.
Vuoden ensimmäinen numero
on luettavanasi. Viestintätoimikunnan ”iskuryhmä” Veli-Pekka Nurmi (puheenjohtaja), Simo
Saarikallio ja Tuula Rahkonen
ovat tehneet hienon suunnittelutyön ja teema ”Viestintä”
näkyy laadukkaina sekä teemaa
monipuolisesti käsittelevinä juttuina. Toivottavasti muutkin
toimikunnat ottavat tästä mallia omaan teemanumeroonsa.
Viestintätoimikunta varmasti
avustaa tarvittaessa asiassa.
Yhteys siis rohkeasti viestintätoimikunnan puheenjohtajaan

Harjoituksessa
tai sen muihin jäseniin.
Huhtikuun Parivartio ilmestyy melko pian pääsiäisen
jälkeen 23.4. Lehti pitää olla
taitettuna 20.4., joten aineistot pitää olla päätoimittajalla
(vsres@co.inet.fi) ja toimituspäälliköllä (parivartio@gmail.
com) viimeistään 31.3. kuluessa.
Toivon, että mahdollisimman
moni yhdistys tekee jutun omasta toiminnastaan ja erityisesti
teemaan ”Ampumatoiminta”
liittyen. Kiitokset jo etukäteen
– toivottavasti oikein monelle
aktiiviselle yhdistykselle.
Erkki Lehmus
päätoimittaja

PIIRIKIRJOITUS

Mitä tekisi, mihin menisi?

J

okainen vuosi järjestötoiminnassa on uusi ja erilainen kuin päättynyt. Vuosia ovat tekemässä eri ihmiset, eri
hallitukset ja joukossa on vahvaa
kokemusta vuosien varrelta sekä
uutta ja raikasta energiaa uusien
toimijoiden myötä. Tänä vuonna ei tarvitse kuitenkaan paljon
uusia asioita keksiä, vaan päinvastoin jalkauttaa isoja valtakunnallisia ja paikallisia hankkeita,
joita on suunniteltu menneinä
vuosina ja nyt on tullut aika siirtää ne kentälle monipuoliseksi
toiminnoiksi.
Yhtenä isona piirien yhteisenä
hankkeena on Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton yhteinen
lukiolaisille kohdistettu valtakunnallinen TURPO-kilpailu,
josta tulee toivon mukaan menestys ja jatkossa suosittu kilpailu ympäri suomea eri lukioissa.
Mistä tässä on kysymys? TURPO-tietäjä -kilpailu toteutetaan
jokaisessa piirissä ja tätä varten
kootaan erillinen työryhmä kilpailua hoitamaan.
Lukiolaiset kilpailevat ensin aluetasolla ja sen jälkeen
valtakunnallisessa finaalissa
ja lopuksi parhaat palkitaan.
Tietokilpailu innostaa nuoria

pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkii vahvistamaan
nuorison maanpuolustustahtoa. Hankkeen ohjausryhmässä
ovat mukana myös Historian
ja Yhteiskuntaopin Opettajien
Liitto ja Kadettikunta. Mukaan
tavoitellaan alkuvaiheessa vähintään sataa lukiota ja tuhansia
lukiolaisia.
Toinen valtakunnallinen kiertue on 50-vuotisjuhlavuottaan
viettävän Reserviläisurheiluliiton RESUL ON THE ROAD
-kiertue ympäri valtakuntaa
koko vuoden 2020 aikana ja
kiertue käy lähes joka piirissä.
Varsinais-Suomessa kiertue jalkautuu Turkuun ja merelliseen
tapahtumaan Aurajokirantaan
toukokuun 24. päivä lauantaina. Tarjolla on SRA-ammuntaa
ekoaims aseilla, puristusvoimamittausta ja muuta infoa RESULin lajeista sekä toiminnasta.
Mukana kiertuetta on tukemassa Lisää liikettä hanke,
jäsenliitot, MPK ja muutamia
yrityksiä tässä vaiheessa. Älä
siis ihmettele, jos kierrät kevään, kesän ja syksyn aikana
ympäri suomea ja saatat havaita matkalla RESULin juhlalogoilla varustetun kiertuekär-
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ryn. Kannattaa laittaa jo nyt
helatorstain jälkeinen lauantai
muistiin ja poiketa Varvintorin
maastoihin viihtymään päiväksi. RESUL päättää juhlavuoden
avoimeen seminaariin ja pääjuhlaan Helsingin Ostrobotnialla
12.12.2020.
Piirien strategiaa on suunniteltu työryhmän toimesta jo
vuoden ajan ja helmikuun aikana sen olisi tarkoitus saavuttaa sellainen muoto, että auki
kirjoituksen jälkeen se olisi jo
piirien kevätkokouksissa hyväksyttävissä ja tämän jälkeen
päästäisiin sitä toteuttamaan.
Strategiasta ei kannata tehdä
liian monimutkaista, vaan mahdollisimman selkeä ja tavoitteet
sellaiseksi, että ne on saavutettavissa, mutta myöskin niin, että
niiden eteen on tehtävä töitä ja
kehitettävä toimintaa.
Näiden isojen hankkeiden lisäksi Reserviläisliitossa on menossa kotisivualustan muutos ja
tämä uudistus tulee koskemaan
kaikkia piirejä sekä yhdistyksiä.
Uudistusta on odotettu kauan,
koska vanhat sivupohjat ovat
olleet hankalat ylläpitää ja päivittäminen niin ikään on ollut
myös vaikeaa.

Jäsenkentässä viestintä ja sen
merkitys on noussut tärkeäksi
asiaksi toiminnassa, joten tältäkin osin jatkossa Wordpress
pohjainen alusta antaa paremman mahdollisuuden ainakin
yrittää parantaa viestintä. Kotisivujen lisäksi tärkeää on myös
ylläpitää upeaa piirilehteämme
Parivartiota sekä sosiaalista
mediaa.
Näin ollen, kun saamme
piirien yhdistyksissä kunnialla nämä työt vietyä maaliin ja
sen lisäksi hoidettua perinteiset
muut toimet sekä yhdistysten
omat tapahtumat, niin uskon,
että vuoden lopussa on jälleen
saatu mukaan aktiivisia uusia
toimijoita mielekkään toiminnan pariin ja uusia kokemuksia rikkaampana. Lähtekää
rohkeasti mukaan ja kertokaa
meille, miten voisimme parantaa
ja kehittää toimintaa entisestään palvelemaan jäsenkenttää
paremmin.
Mukavaa ja aktiivista maanpuolustusvuotta toivottaen
Minna Nenonen
Varsinais-Suomen
Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja

O

ltiin syksyllä samassa harjoituksessa.
− Niin taitaa olla, nyt muistan. Silloin ei
varmaan juteltu?
− Kuuntelin. Kuuntelin, kun kerroit ruokapöydässä kokemuksistasi, joita silloin en ihan
ymmärtänyt.
− Aamuvartiokokemuksista?
− Niistä. Aamuvartio kuullosti kiinnostavalta.
− Sanat voivat hämmentää, mutta niissä on
myös valtavasti voimaa. Otit siinä sitten ensimmäisen askeleen uskon tiellä.
− Ensimmäisen askeleen?
− Ensimmäinen askel on juuri kuunnella. Kuulla ja kuunnella. Tämä on hyvä äänessä olevankin
huomata. Häntä kuunnellaan. Jäikö jotain mieleesi tuosta kuuntelemisesta?
− Enemmän jäi sana aamuvartio mieleen, siinä
kun oli jotain tuttua mutta kuitenkin uutta.
− Aivan, kyse ei ole vartiosta niin kuin täällä
harjoituksessa – vai olisiko sittenkin?
− Miten niin?
− Aamuvartio on pieni aamuhartaus. Vaikka
yksi raamatunlause ja siiten selitys tai pohdinta.
Eikö sellainen on kuin vartiomiehen katse etumaastoon? Omien varusteiden ja aseen tarkistamista? Siinä on aamuvartio.
− Jos kuuntelu on ensimmäinen askel, mikä
sitten on toinen askel?
− Hyvä kysymys. Olet tainnut jo ottaa sen….
− No… sinun puheesi jälkeen. No. Olen kiinnittänyt huomiota seurakunnan uutisiin… lukenut… Raamattuakin. Rippikoulu on unohtunut,
jotenkin halusin ottaa selvää, mitä Kirjassa oikeastaan sanotaan.
− Nyt jo tiedät, mikä on se toinen askel. Ottaa
selvää. Itse selville ottaminen ja oppinen, sopii
meille hyvin. Jeesus oli maan päällä ja osa historiaa. Sen lisäksi että on nykyhetkeä ja tulevaa.
Miehen on hyvä juuri tietää, mihin uskoo. Tämä
koskee myös naisia. Usko on asiaa, ei tunnetta.
Asia vaikuttaa tuntuisiin, mutta tunteet eivät
johda asiaan. Sanaan.
− Ilmeisesti on lisää askelia?
− On.
− Montakin?
− Yksi vielä riittää. Mutta se askel pitää ottaa,
jotta pääsee perille.
− Minkä se on?
− Antautuminen.
− Miten voi antautua?
− Antautua armon varaan, Jumalan armon
varaan. Joo, ei kovin sotilaallinen asenne, mutta
Herran edessä ei on kunniatehtävä.
− Kunniallinen antautuminen?
− Siinä ei ole kyse kunniallisuudesta. Jumalan
edessä ei ole vaihtoehtoa. Hänellä on kaikki valta.
Hän ei pakota sinua antautumaan, Hän rakastaa
sinua ja antaa anteeksi. Hän voittaa sinut puolelleen pelkällä Hyvällä. Heikkous Jumalan edessä
on vahvuutta.
−Vaatii aikaa tajuta…
− Kullakin menee oma aikansa. Kun tämä askel on otettu, silloin pääsee rauhaan. Rauhaan.
Siihen kriisitkin lopulta päättyvät.
− Kaikki alkoi aamuvartiosta.
− Niin alkoi. Tästä sinulle ohjenuora uskon
tielläsi: Kuuntele, ota selvää ja antaudu Jumalan
armon varaan.
Tähän keskusteluun innoitti samarialaisen
naisen ja Jeesuksen keskustelu Sykarin kaivolla
lähellä nykyistä Nablus-nimistä kaupunkia Jerusalemista pohjoiseen noin 2000 vuotta sitten.
Itse taltiointi löytyy Uudessa Testamentissa, Johanneksen evankeliumin 4. luvussa.
Tero Vaarna

Rykmentintie 15, 20810 TURKU, matkapuh. 040 160 8001, sähköposti vsres@co.inet.fi
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Kartta: Raunio-Kilin, Talvisodan taisteluja.

”Kaakon taivas lieskoissa tulta lyö…”

Viipurin portti horjui
Seppo Posio

SA-kuva

T

alvisodan 74. päivä 11.2.1940 valkeni
Kannaksella usvaisena.
Pakkasta oli 20 astetta ja ilma
kirkastui aamupäivän aikana.
Kello 8.40 vihollistykistö aloitti
tuliryöpyn, jossa ei yksittäistä laukausta erottanut. Tätä oli jatkunut helmikuun alusta alkaneesta
suurhyökkäyksestä saakka.
Ilmavoimamme olivat helmikuun alussa ottaneet kuvan 7
km:n korkeudesta, joista näkyi
muutaman kilometrin syvyydellä Summan pääpuolustuslinjan
edessä yli sata vihollispatteria.
Pattereita ei ollut edes yritetty
naamioida. Rintamavastuussa
Summan Lähteen lohkolla meillä
oli tuolloin eversti Paalun 3. divisioona. Tykistön ryöppyä kesti
neljä tuntia.
Vähän ennen puoltapäivää
alkoi vihollisen tykkituli siirtyä
etulinjojemme taakse; tämä enteili
vihollisen jalkaväen hyökkäystä.
Se tulikin 50.000 sotilaan ja kymmenien panssarien sekä lentokoneiden tukemana. Suomalaissotilaat tuhosivat kasapanoksin, Rajamäen viinatehtaan valmistamin
polttopulloin ja vähillä panssarintorjuntatykeillään 72 hyökkäysvaunua. Vihollissotilaita kaatui
niin, että sotilaidemme oli vaikeaa
erottaa vainajien suojassa vaanivia vihollisen tarkka-ampujia.
Lähteentien varressa sijaitseva Mannerheim-linjan Poppiuslinnake (Lä4), joka oli 17.–22.12.
suurhyökkäyksessä pahoin vaurioitunut, menetettiin kello 13, kun
osa sen miehistä joutui pakokauhun valtaan. Tästä venäläisjoukot
murtautuivat läpi aina tukilinjalle
(noin 1 km) saakka. Sinne ne etenivät panssarivaunuillaan vetäen
mukanaan jalkaväkeä kuljettavia
rekiä. Tosin siellä vihollisjalkaväki totteli suomalaista nikkeliä,
mutta panssarit palasivat takaisin
täydentämään kranaattivarastojaan ja toivat mukanaan uuden
vihollisjalkaväen aallon.
Kaksi metriä syvä ja viisi metriä
leveä tukilinjan kaivanto (panssarieste) oli tykkitulesta vaurioitunut ja vihollisvaunut siihen tullessaan ampuivat siihen kranaatteja
kuopan reunojen tasaamiseksi.
Kerrotaan, että tällainen kaivanto
olisi ollut Lähteellä eräiltä kohdin
vihollisvainajia täynnä. Vastahyökkäykseen lähdettiin, mutta
se tyrehtyi. Muualla Summassa
vihollisen hyökkäykset torjuttiin.

Summan puolustajia betonikorsun edessä 14. joulukuuta 1939.

uhraamaan kaikki voimamme,
kokemuksemme ja taitomme sodanlietsojien mannerheimiläisen
sakin murskaamiseksi ja suuren
sosialistisen synnyinmaamme pyhien rajojen koskemattomuuden
turvaamiseksi. Meitä ei pysäytä
mikään. Meissä riehuu vain yksi pyrkimys: eteenpäin ja vain
eteenpäin, valkosuomalaisen
rosvojoukon tuhoa kohti!”

Venäläisen 123. divisioonan saa-

vutuksista kirjoittaa A. Ivanov
Leningradin muurien luona -artikkelissaan mm näin: ”Puolentunnin kuluttua hyökkäyksen
alkamisesta tämän kukkulan
keskusbunkkerin ylle kohosi
punainen lippu. Iltaan mennessä
divisioona oli edennyt puolitoista kilometriä, ottanut haltuunsa
8 bunkkeria ja 20 korsua ja vallannut vihollisen tärkeät tukikohdat. Mannerheim-linjan ensimmäinen kaista oli murrettu.”
Vihollinen tekee bunkkerien
valtauksesta huolimatta hyökkääjän oleellisen virheen; se ilottelussaan ajaa Lähteellä ympyrää panssareillaan eikä suomalaisten onneksi ymmärrä hyökkääjän perussääntöä, nimittäin
pitää kiinni saavutetusta otteesta
puhumattakaan kosketuksen
säilyttämisestä viholliseen. Tämä antoi II Armeijakunnan joukoille noin vuorokauden aikaa
järjestäytyä ja koota taistelevat
joukot sekasortoisesta tilanteesta, jossa osa joukoistamme oli
vihollisjoukkojen sisällä ja osa
vailla yhteyttä omiin esikuntiin,
toimivaan puolustukseen.
Vihollinen eli vielä 20 vuotta
vanhaa aikaa, eikä ollut huomannut Suomen kansan yksimielisyyttä. Nimittäin hyökkäyspataljoonan komissaari N.
Gaglojev kirjoitti 11.2. iltana
muistikirjaansa Stalinille tammikuussa annetusta lupauksesta, ja
siitä kuinka Isä-aurinkoinen oli
luvannut palkita mitalein kaikki
miehet, päälliköt ja politrukit,
jotka ovat osoittaneet miehuutta,
pelottomuutta ja uljuutta suomalaista valkokaartia vastaan.
Mitalien saajat lähettivät yhteisen sähkeen toveri Stalinille,
mistä muutamia poimintoja:
”Korkea palkinto täyttää sydämemme ylpeydellä ja riemulla sekä innostaa meitä uusiin ponnistuksiin suomalaisen valkokaartin tuhoamiseksi. Me tulemme

Jääkärieversti Väinö Polttila
(JR14 Lähteen tie).

Jääkärikapteeni Viljo Laakso (III/JR13 Lähteen tie).

Jääkärikapteeni Auno Kuiri
(Kuiri I/JR15 Summan kylä).

Vihollinen riemuissaan

”Älkää minusta välittäkö!”
Vihollispanssarit vyöryivät jalkaväen seuraamana. Sen tykistö
oli murentanut juoksuhaudat,
poterot ja korsut. Oli vain kranaatti- ja pommikuoppia, joihin
voi hetkeksi suojautua. Rintama
murtui syvemmälle. Vastahyökkäykseen lähtivät muiden muassa Polttilan (JR14), Karhun
(JR15)ja Vaalan (JR13) rykmentit. Vaalan rykmentti olikin jo
tukilinjalla ryhmityksessä.
Jääkärieversti Polttila marssi sotilaittensa kanssa Lähteen
suuntaan vastahyökkäykseen.
Maataistelukoneet yllättivät
kuormaston ja miehet menivät
tien sivuun suojaan, mutta hevoset jätettiin tielle.
– Ei hevosia tuonne jätetä!
huusi JR14:n kolonnan ajomies
Eino Moisio ja yksinään ryntäsi
hakemaan hevosia vihollismaataistelukoneen käydessä päälle.
Kuin ihmeen kaupalla sekä sotilas että hevoset pääsivät vahingoittumattomina suojaan.
Polttilan rykmentti menestyi,
mutta II Armeijakunnan (Öhquist) tavoite pääaseman saavuttamiseksi epäonnistui. Kauhujen
päivän iltana 13.2. kello 21.50
Polttila oli esikuntansa viestimiesten kanssa valmistelemassa
uutta operaatiota, kun muutaman sadan metrin päässä olevasta vihollispanssarista ammuttiin
kranaatteja, joidenka sirpaleet
surmasivat hänen uskollisen
taistelulähettinsä ja haavoittivat

komentajaa sekä kolmea viestimiestä, yksi heistä kirjoittajan
setä, rykmentin viestialiupseeri
Antti Posio.
– Älkää minusta välittäkö,
suojatkaa itsenne, maihin vaan!
huutaa komentaja apuun rientäville sotilailleen.
Polttila määräsi sijaiskomentajakseen II pataljoonan komentajan majuri Lahja Oksasen.
Sittemmin Kannaksen armeijan
komentaja Hugo Österman
määräsi Kannaksen armeijan
huoltopäällikön, everstiluutnantti Ruben Laguksen, johtamaan kaikkia Lähteen tien
suunnassa taistelevia joukkoja
JR14:n komentajan eversti Polttilan haavoituttua.

Vihollinen on päässyt läpi pääpuolustusasemasta Poppius-linnakkeen kohdalla ja edennyt noin kilometrin tukilinjalle 11.2.
Vihollinen saartaa Miljoonalinnakkeen 12.2. ja räjäyttää sen
miehineen päivineen, kuin ihmeen kaupalla Miljoonan eteen
viedyn “Sormi-tukikohdan” miehet pääsevät omalle puolelle,
kuvassa suon keskelle kohoava harju Miljoonasta etelään.
Kartta: Raunio-Kilin, Talvisodan taisteluja.

”Turun pojat! Antautukaa!”
Tilanne muodostui erittäin uhkaavaksi ja Mannerheim oli
matkannut II Armeijakunnan
esikuntaan Saarelan kartanoon
Kärstilänjärven rannalle kuulemaan sen näkemyksiä. Joskus
pelättykin ylipäällikkö oli rauhallisuuden esikuva ja kuunteli
tarkkaan alaistensa käsitykset
tilanteesta. Paikalla olivat muiden muassa Kannaksen armeijan
komentaja Österman, esikuntapäällikkö Tapola ja II armeijakunnan komentaja Harald
Öhquist.
Tykistön ammuksista oli ollut
puutetta ja oli edelleenkin polttavaa puutetta, vaikka lihavia
maaleja oli ollut ja olisi edelleen
runsaasti. Omia panssareita ei
ollut lainkaan, samoin niiden
torjuntakalusto oli auttamattoman heikkoa ja puutteellista.
Tosin panssarivaunuja oli saatu
sotasaaliiksi. Mikäli irtaudutaan
tukilinjasta, joudutaan taistelemaan varsin valmistelemattomissa asemissa, puhumattakaan
miehistön suojista, joita ei juurikaan ollut.
Se vaivainen lepohetki, mikä

Murtuma syvenee 13.2. JR14 käsketään reservistä
vastahyökkäykseen, se etenee Lähteentien suunnassa,
komentaja haavoittuu kuolettavasti iltahämärissä. II Armeijakunnan esikunta lähettää tilalle Laguksen.

joskus saattoi olla mahdollista,
oli nukuttava jopa hangella. Korsunliesi ei saanut enää ”unohtamaan, kun kaakon taivas
lieskoissa tulta lyö”, niin kuin
tangossa Ilta Kannaksella Kerttu
Mustonen on sanoittanut.
Linnakkeittemme menetys ei
johtunut sotilaista, vaan siitä, ettei voitu ampua tykkitulta hyökkäävän vihollisen päälle johtuen
edellä mainitusta huutavasta ammuspulasta. Esimerkiksi panssarivaunun olisi tuhonnut tykin
ammuksen täysosuma. Miljoonalinnaketta (Lä5) puolustanut
vänrikki Harry Leopold Skaden joukkue kaatui viimeiseen
mieheen. He eivät suostuneet
antautumaan heitä piirittäneille
vihollisille ja vihollinen räjäytti Miljoonan 12.2. sotilaineen
päivineen.
Tällöin nähtiin suunnattoman
suuren liekin kohonneen taivaalle ja järkyttävä ryske ja tärinä oli-

Jääkärieversti Kaarlo Heis- Eversti Ilmari Karhu (JR15
kanen (JR 7 Summan kylä). Summa).

vat vapisuttaneet maankamaraa.
Ylipäällikön käskyllä tukilinjasta irtauduttiin 14.–15. helmikuuta. Näin jatkui uuvuttavaakin uuvuttavampi kamppailu
kansamme olemassaolosta vielä
kuukauden. Vihollisen rintamaämyristä huudettiin melko sekasortoisissa oloissa oleville porilaissotilaille: ”Turun pojat! JR 14
on tuhottu viimeiseen mieheen.
Antautukaa!”
– Tästä me vain sisuunnuimme entisestään, olimmehan me
vielä hengissä, kertoi saman rykmentin komentopaikan keskusryhmän johtaja.
– Naapuri tiesi joukko-osastommekin ja sen mistä sotilaat
olivat!
Lähteet:
Einari Nurmen kertomus
29.1.2010
Konrad ja Teuvo Lehtisen
kertomukset, JR 13:n
sotilaita
Aimo Yli-Lonttisen kertomus, JR 14:n sotilas
Eki Oksanen: Summan
miehet
Kunnia-Velvollisuus-Tahto:
Lietolaisten sota-aika,
toim. Esko Lahtinen
Gustav Mannerheim:
Muistelmat II
Harald Öhquist: Vinterkriget ur min synvinkel
William R. Trotter: A Frozen Hell
Päämajan tiedote
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LYHYET
Reserviläisliitto
tukee
yhteismajoitusta
Naisten ja miesten yhteismajoituskokeilu alkaa huhtikuussa.
Yhteistupakokeilu aloitetaan
todennäköisesti Reserviupseerikoulusta ja sitä laajennetaan
myöhemmin muihin Maavoimien joukko-osastoihin. Peseytymis- ja saniteettitilat ovat miehille ja naisille jatkossakin erilliset.
Reserviläisliitto pitää kokeilua
tervetulleena.
– Yhteistuvat ovat jo käytössä muissa Pohjoismaissa, joissa
niistä on saatu hyviä kokemuksia. Suomessakin yhteismajoitus
on ollut käytäntönä jo pitkään
laivapalveluksessa sekä maastoharjoituksissa, joten emme näe
siinä suuria ongelmia, toteaa
Reserviläisliiton puheenjohtaja
Ilpo Pohjola.
Tampereen yliopiston vuonna 2017 tekemän tutkimuksen
mukaan 52 % miehistä ja 41 %
naisista kannatti yhteismajoitusta. Määräaikaiseen yhteistupakokeiluun osallistuminen on
vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien yhteistuvassa majoittuvien
suostumusta.
Suostumuksen antaja voi peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa. Kokeilun päätyttyä Pääesikunta laatii loppuraportin, joka sisältää toimenpidesuositukset ja kehittämismahdollisuudet
jatkoa varten.

Ampumaturvaan
muutoksia
Reserviläisliitto kilpailutti vakuutuksensa viime vuoden lopulla. Kilpailutuksen tuloksena
Pohjolan rinnalle tulee jatkossa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennia, joka vastaa ampumaturvan sisältämistä tapaturmaja vastuuvakuutuksista sekä vakuutuksista liittyen ammunnan
kokeiluun ja Puolustusvoimien
järjestämiin ampumakilpailuihin, joissa ammutaan sen
aseilla.
Reserviläisten ampumaturvassa tapahtuu vaihdoksen
johdosta muutoksia. Seuraava turvakausi on 1.3.2020–
31.1.2021, jota koskevat laskut ovat parhaillaan postissa.
Normaalia lyhyemmän turvakauden johdosta hinta on nyt
vain 23 euroa ja laskun saavat
turvan tilanneet sekä ne henkilöt, joilla on ollut kauden
2019–2020 turva maksettuna.
Vakuutusehdot säilyvät pitkälti
ennallaan, mutta toimintatavat
vahinkotapauksissa muuttuvat.
Vuodesta 2021 alkaen Reserviläisten ampumaturvan
laskutus tapahtuu vuosittaisen
jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä. Muutoksella pyritään
säästämään postikuluissa, jotka ovat olleet jo pitkään nousussa. Lisäksi on mahdollista,
että kaikille turvan maksaneille
nyt erikseen lähetettävä, kevytmuovinen turvakortti muuttuu
maksulliseksi. Älypuhelimeen
ladattava mobiilikortti sisältyy
jatkossakin turvan hintaan.

KENTÄN KUULUMISIA

Tammisunnuntaita juhlistettiin Turussa perinteisin kaavoin

Vapaus oli otettava

Ville Niukko

Oskari Heinämäki
Tommi Laukka
Ville Niukko

S

unnuntaina 26. tammikuuta
vietettiin jälleen kerran Tammisunnuntaita perinteisin juhlavin menoin. Ravintola Suomalaiselle
Pohjalle, Turun taidemuseon juurelle,
oli kokoontunut 66 kutsuvierasta
iltajuhlaan, joka oli jo 36. Tammisunnuntaipiirin järjestämä tilaisuus.
Tammisunnuntaipiiri on Turun Reserviupseerien vuonna 1985 käynnistämä toiminta, jonka tarkoituksena
on vaalia vapauden ja itsenäisyyden
puolesta taistelleiden miesten, vapaussodan alkamispäivän eli Tammisunnuntain sekä Suomen marsalkka
Mannerheimin muistoa.
Suomalaisen Pohjan juhlatila oli
valmisteltu juhlaan sopivalla arvokkuudella. Molempien ikkunaseinien
suuntaisesti oli aseteltu pitkät valkoisin liinoin ja hienoin kattauksin
varustellut pöydät. Niihin istuutui lukuisia, toisensa jo kauan tunteneiden
herrojen seurueita. Kuitenkin myös
nuoremmat osallistujat, kirjoittajat
mukaan lukien, löysivät pöydistä
vaivatta paikkansa.
Kohta jo leppoisa puheensorina
kuohuviinimaljojen saattelemana
alkoi täyttää salia. Kutsuvieraiden
8-henkisessä pääpöydässä istuivat
juhlan korkea-arvoisimmat upseerit
sekä professori Martti Häikiö yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka
Sainion isännöimänä.
Tilaisuuden ohjelman aloitti Maarian VPK:n soittokunta. Jääkärien
marssin jälkeen oli vuorossa puheenjohtaja Sainion tervehdyssanat
J. V. Snellmania lainaten: ”Kansa,
joka unohtaa kaatuneet soturinsa,
unohtaa oikeuksistaan ensimmäisen
– vapautensa.” Puheen jälkeen mieskuoro Laulun ystävät esitti joukon
lauluja päättäen esityksen hienosti
Finlandia-hymniin.

Tammisunnuntaita vietettiin tuttuun tapaan ravintola Suomalaisella Pohjalla Turussa.

Alkuruoaksi oli tarjolla härkäpastramia ja pääruoaksi halstrattua
siikaa, sitruunaperunabrandadea ja
fenkolikastiketta. Pääruoan jälkeen
olikin sitten odotetun juhlapuheen
aika, jonka professori ja historiantutkija Martti Häikiö oli valmistellut
aiheesta sisällissota Suomessa.

Suomalaisuuden kovassa
ytimessä
Professori Häikiö oli pohtinut, mitä on suomalaisuuden kova ydin ja
tullut johtopäätökseen, että ydin on
tietoisuus omasta historiasta.
– Historiamme on aivan ainutlaatuinen. Jos emme tunne omaa
historiaamme, emme kykene keskustelemaan Euroopassa ja maailmalla
siitä mitä suomalaisuus on. Itsenäi-

Katsauksen vapaussodan tapahtumiin kattoi professori Martti Häikiö.

syysvaihe on tärkeä osa historiaamme, sanoi Häikiö.
Senaatti oli 6.12.1917 antanut
itsenäisyysjulistuksen ja se oli merkittävä teko, mutta vasta tahdonilmaisu. Siitä alkoivat pitkät tunnustelut ja neuvottelut, joiden tuloksena
4.1.1918 Lenin ja kansankomissaarien toimeenpaneva keskuskomitea
hyväksyivät Suomen eron Venäjästä
ja Suomen itsenäisyyden.
Tammikuun puoleen väliin mennessä myös Ruotsi, Saksa ja Ranska
olivat tunnustaneet Suomen itsenäisyyden, ja silloin Suomessa katsottiin, että riittävä kansainvälinen
tunnustus itsenäisyydelle oli saatu.
Asetelma ei kuitenkaan vielä silloinkaan ollut täysin mutkaton. Professori Häikiö muistutti kuulijoita,
että vietämme tänä vuonna presidentti Paasikiven syntymän 150-vuotismerkkivuotta. Paasikiven muistelmat konkretisoivat tammikuun 1918
tapahtumia oivallisesti. Paasikivi oli
tehnyt seurueineen itsenäisyyden
tunnustelukierroksen pohjoismaihin. Menomatkalla hän oli joutunut
opettelemaan ulkoa Suomen itsenäisyysjulistuksen, koska pelkäsi, että
venäläiset santarmit Tornion rajalla
saattaisivat takavarikoida paperin.
Sitten takaisinpaluumatkalla
Norjasta oli bolsevikkimatruusi
pysäyttänyt seurueen, ei hyväksynyt matkustuspapereita, eikä ollut
valmis päästämään seuruetta maahan, ennen kuin Helsingistä olisi
saatu bolsevikkien sotilaskomitean
lupa. Tuota kohtaamista Paasikivi
on kuvaillut tarkemmin muistelmissaan: ”Tämä välinäytös Torniossa
on sekin omiaan valaisemaan eroa
muodollisen ja todellisen vallan välillä. Todellinen valta oli edelleen
venäläisillä. Itsenäisyysjulistus 4. ja
6. joulukuuta 1917 oli tärkeä teko.
Se oli lähtökohta, jota ilman ei olisi ollut mahdollista päästä alkuun.
Mutta se oli vain tahdonilmaisu.
Voitiinko se tahto toteuttaa, se oli

vasta näytettävä. Suomen itsenäisyys
ei vielä ollut valmis. Vasta silloin
oli Suomi itsenäinen, kun todellinen
valta oli saatu suomalaisen laillisen
hallituksen käsiin. Ja tämä tapahtui,
kun vapaussota oli voitollisesti loppuun taisteltu”.

Raskas ja rakas lunastettava
Maassamme oli tammikuussa vielä
40 000 venäläistä sotilasta ja toisella
kädellä Lenin reaalipoliitikkona jatkoi
suomalaisten vallankumouksellisten
tukemista. Maan lailliselle hallitukselle selvisi, että Suomen vapauttamiseksi
ja itsenäisyyden lunastamiseksi oli sittenkin turvauduttava aseisiin.
Ylipäällikkö Mannerheim päätti
tammisunnuntain vastaisena iltana
alkaa riisua pohjanmaan venäläisiä
varuskuntia aseista. Samoihin aikoihin, kun Helsingissä oli Trotskin
kirjeen rohkaisemana nostettu työväentalon torniin punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi
Professori Häikiön juhlapuhe sai
todella hyvän vastaanoton ja herätti
jatkokeskustelua, jota käytiin pöytäseurueissa vielä maitosuklaapannacottan, kahvin ja konjakin saattelemana. Loppuillasta tilaisuuden vanhin, Rannikkolaivaston komentaja
kommodori Jukka Anteroinen, piti
vielä kiitospuheen, jossa hän erityisesti kiitti hyvistä puitteista, ruoasta
sekä hengen ravinnosta ja muistutti,
että isänmaanrakkaus ja vapaa Suomi on meille tärkeää. Ja että meille kaikkein tärkeintä on huolehtia
tämän päivän Suomesta pitämällä
Suomi turvallisena ja hyvinvoivana.
– Juhla oli kerrassaan tasapainoinen yhdistelmä hyvää ruokaa,
juomaa, seuraa ja aidosti mielenkiintoista historiakatsausta Suomen
itsenäisyyden alkutaipaleilta, tuumi
jo toista kertaa Tammisunnuntaijuhlaan osallistunut Turun Reserviupseerien jäsen Tommi Laukka,
kiteyttäen koko kirjoittajakolmikon
mietteet juhlasta.
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Viestinnän kehittäminen
uudella vuosikymmenellä

K

uten aikaisemmissa kirjoituksissani tällä palstalla
olen todennut, on LounaisSuomen aluetoimiston vastuualueen maanpuolustuksellinen ja paikallisjoukkojen viestintä erinomaisen hyvällä tasolla. Tästä esitänkin
jo tässä vaiheessa suuret kiitokset
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) viestintäguruille, joiden
ilmoille heittämä ja minulle 2016
syksyllä myymä ajatus paikallisjoukkojen viestinnästä on tehnyt
meistä uraauurtavan toimijan ja
johtotähden.
Uskallan väittää, että edelleen
alueemme paikallisjoukkojen normaaliolojen häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen viestintä on valtakunnan kärkeä maanpuolustuksen kentällä. Mutta tuleen ei saa
jäädä makaamaan eikä aurinkoon
saa jäädä paistattelemaan, vaan
työtä on tehtävä edelleen, jotta
asemamme suunnannäyttäjänä
säilyy.
Mitä on tähän mennessä tehty?
Paikallispataljoonaan on luotu
viestintäpäällikön (aselajipäällikkö) viestintäryhmä, joka kykenee
tilannekuvan muodostamiseen,
tuottamaan suunnitelmallista viestintää sekä toimimaan pikatilanneviestinnässä. Ryhmä koostuu
innokkaista asian osaajista ja heitä on koulutettu useissa koulutusja harjoitustapahtumissa.
Jokaiseen pataljoonan yksikköön on lisäksi nimetty ja
koulutettu yksiköiden viestintävastaavat, jotka jalkauttavat
pataljoonan sanomaa paikallisesti yksiköiden toiminta-alueilla
viestintäpäällikön ohjauksessa
yksiköiden päälliköiden tukena.
Nämä henkilöt ovat keskeisessä
asemassa myös yhteydenpidossa
paikallisiin toimijoihin tilannekuvan ja erityisesti viestinnän tilannekuvan muodostamisessa.

Lisäksi pataljoonan yhteysupseerit ovat oman toimensa ohella
merkittävässä roolissa viestinnän
tilannekuvan muodostamisessa
omilla toimipaikoillaan viranomaisten ja eri muiden toimijoiden suuntaan ja suunnasta. Myös
yhteysupseerit on koulutettu hyvin tähän tehtävään. Lisäksi yksiköille ja esikunnan henkilöstölle
on annettu tietoiskuja viestinnästä
useissa eri tapahtumissa. Olemme siis pystyneet jalkauttamaan
yhdessä MPK:n ammattilaisten
kanssa hyvin kentälle nykyaikaisen viestinnän toimintatapamallin paikallisjoukkojen toiminnan
osaksi.

Elämänkokemus
on eduksi
Kuten tiedämme, on viestintä erittäin monimutkaista ja haasteellista nykyaikaisen tiedonvälityksen ja informaatiovaikuttamisen
maailmassa. Meidän on yritettävä
kääntää medianhallinnan haasteet
mahdollisuuksiksi. Kyse on siis
iänikuisesta ase/vasta-ase -ketjusta, jossa informaatiovaikuttaminen
on ase ja viestintä vasta-ase. Tässä
kokonaisuudessa on rakennettava
toimiva puolustus ja osattava myös
hyökkäys.
Paikallisjoukon viestinnässä
puolustus muodostuu koulutuksesta informaatiovaikuttamisen
ymmärtämiseksi ja siltä suojautumiseksi. Peruspuolustus rakentuu tietenkin sivistyneeseen ja elämänkokemusta omaavan ihmisen
pohjalle. Ja tässä tietysti paikallisjoukot ovat etulyöntiasemassa,
koska joukko muodostuu hieman
varttuneemmista ja kokeneemmista naisista ja miehistä.
Puolustusta tukee viestinnän
tilannekuvan muodostaminen ja
ylläpito. Siten viestinnässä puolustuksen muodostaa jokainen pai-

kallisjoukon jäsen ja puolustuksen
epäsuoran tulenkäytön pataljoonan viestintäryhmä yhdessä yksiköiden viestintävastaavien kanssa.
Paikallisjoukon osalta hyökkäys muodostuu oikea-aikaisesta
viestinnästä ja tiedonvälittämisestä niin omien joukkojen sisällä
kuin ympäröivään yhteiskuntaan.
Tällöin paikallisjoukon viestinnän iskuportaan muodostaa taas
jokainen taistelija ja painopisteen
viestintäryhmä yhdessä yksiköiden viestintävastaavien kanssa.
Viestinnässä on kyettävä käyttämään puolustusta ja hyökkäystä
joustavasti liikkuvan taistelutavan
mukaisesti; osan aikaa on puolustettava, jotta luodaan edellytykset
hyökkäykselle ja halutun tavoitteen saavuttamiselle.

Älä valehtele,
äläkä kerro kaikkea
Entä miten tästä eteenpäin? Huipulla ei pysy, jos ei tee koko ajan
töitä kehittyäkseen. Paikallisjoukon viestintätaitojen kehittämiseksi jatkamme edelleen koulutusta
yhdessä MPK:n toimijoiden kanssa
tietoisuuden ja toimintavalmiuden
parantamiseksi. Tähän liittyy pataljoonan viestintäryhmän henkilöstöpoolin laajentaminen rekrytoimalla ja kouluttamalla lisää
henkilöstöä sekä yksiköiden viestintävastaavien määrän kasvattaminen. Tämä on tärkeää siksi, että
mahdollisen tarpeen sattuessa kohdalle, voi osa nykyisistä viestijöistä
olla siirtynyt toisiin tehtäviin, olla
varattuna yhteiskunnan muihin
tärkeisiin tehtäviin tai estynyt palveluksesta esimerkiksi ulkomailla
olon vuoksi.
Toki ulkomailla olevat viestintäosaajat, kuten kaikki muutkin
sijoitetut reserviläiset ovat velvoitettuja palaamaan kotimaan kamaralle palvelukseenastumismää-

räyksen saatuaan, mutta tämä voi
ottaa aikaansa. Viestintäryhmä
on sellainen elementti, joka pitää
olla komentajan käytössä mahdollisimman nopeasti valmiutta
tehostettaessa tai kohotettaessa ja
tällöin ei ole aikaa odotella päiviä
tai viikkoja.
Toisaalta tehostettu vaihe voi
kestää viikkoja, jolloin on oltava mahdollisuus myös kierrättää
palveluksessa olevaa henkilöstöä
tilanteen niin salliessa.
Kehitystyöhön liittyy myös
normaaliolojen vasteen kehittäminen. Tämän vuoksi alueen
viranomaisviestijät kokoontuvat
aluetoimistoon kevään aikana
keskustelemaan ja kehittämään
toimintamalleja, joilla jo normaalioloissa luodaan entistä laajempi
viranomaisviestinnän verkosto ja
tuetaan entistä paremmin toisiamme normaaliolojen perusviestien
jakamisessa. Siten saataneen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten
malli ja olemassa olevat yhteydet,
joiden avulla kykenemme yhdessä
toinen toisiamme tukien vahvistamaan viranomaisviestinnän tavoitettavuutta ja luotettavuutta.
Tämä ei tietenkään ole ihan
helppoa nyky-yhteiskunnassa,
jossa jokainen on oman asiansa
tähtireportteri välittämättä journalistiikan eettisistä ohjeista ja
oman ”uutisen” totuudenmukaisuudesta, mutta yhdessä olemme
tässäkin asiassa vahvempia. Erään
naapurimaamme ulkoministeri on
todennut: ”Maamme vahvuutena
on totuus”. Totuus on tietenkin
suhteellinen käsite, mutta meillä ei ole varaa viranomaisina tai
paikallisjoukkona valeuutisiin tai
valheelliseen viestintään informaatiovaikuttamisen nimissä.
Kuten parisuhteessa, viestinnässäkään ei pidä valehdella, mutta
kaikkea ei tarvitse kertoa. Vies-

tinnässä, kuten parisuhteessakin,
valheesta jää aina lopulta kiinni.
Tämä on hyvä olla ohjenuorana
viranomaisviestinnässä ja paikallisjoukon viestinnässä. Viestinnän
pitää olla totuudenmukaista, mutta tutkinnallisista tai operaatioturvallisuussyistä kaikkea ei pidä
eikä saa kertoa.
Kannustan kaikkia alueemme
asevelvollisia kehittämään omaa
puolustustaan informaatiovaikuttamista vastaan. Lähdekritiikki,
tiedon varmentaminen useasta
riippumattomasta lähteestä ja
maalaisjärjen käyttö ovat avain
menestykseen tällä rintamalla. Samalla avaan keskustelun aiheesta
ja toivon saavani hyviä ajatuksia
toiminnan kehittämiseksi.
Otamme aluetoimistona ilolla
vastaan kehitysajatuksia sekä hakeutumisia paikallisjoukon viestintäosaajien joukkoon. Samalla
kannustan teitä hakeutumaan
MPK:n järjestämään koulutukseen aiheesta. Viestinnän aikaisempi koulutus ei ole tarpeen.
Tärkeintä on halu oppia uutta ja
into kehittää toimintaa.
Viestintäturvallista (kalenterin
määrittämää) talven jatkoa alueeni asevelvollisille toivottaen.
Joni Lindeman
everstiluutnantti
Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikkö

Tarvitsetteko esitelmöitsijää kokouksiinne?
Olen käytettävissä. Puhuisin turvallisuuspolitiikan
nykynäkymistä, joista vaalikeskusteluissa on vaiettu.

Yhteystiedot: Tuomo Hirvonen
hirvonen.tuomo@gmail.com
041 504 7739

www.pwc.fi

Yrittäjien
tukena jo
60 vuotta
Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160

Laakkonen RAISIO
Vaihde 010 214 7800
Veljekset Laakkonen Oy
Myynti: ma-pe klo 9–18, la 10-15
Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio Huolto ja varaosat: ma-pe klo 7.30–17
Puheluhinnat 010-yritysnumeroon: lankapuh. 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min.,
matkapuh. 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sis. alv 24 %.

Lounaismaan
Osuuspankki
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Sotilasmoniotteluko
sinun lajisi?

Suomen Reserviupseeriliiton kilpa- ja edustuslajeihin kuuluu ns.
MILCOMP (Military Competition)
sotilasmoniottelu, joka on Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n versio
sotilas-5-ottelusta.
Vuonna 2020 MILCOMP-sotilasmoniottelut kisataan CIOR:n
kesäkongressin yhteydessä Liegessä,
Belgiassa 2.–8.8.2020. Kilpailuihin
tavoitellaan peräti kolmea RUL:n
edustusjoukkuetta.
CIOR:n sotilasmoniottelu on
periaatteiltaan sama laji kuin sotilasviisiottelu. Se on kehitetty Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n
mestaruuskilpailuita varten. Lajit
eroavat joiltakin osin, esimerkiksi
sotilas-5-ottelu on yksilölaji, kun
taas CIOR-sotilasmoniottelussa kilpaillaan kolmen hengen joukkuein.
RUL:n edustusjoukkue on osallistunut CIOR:n MILCOMP-kisoihin
vuodesta 1995.
Maastojuoksu on sotilasmoniottelussa korvattu sotilassuunnistuksella,
johon kuuluu myös erilaisia tehtävärasteja esim. ensiapu-, kohteensuojaus- tai vesistön ylitystehtäviä.
Lisäksi sotilasmoniottelu kilpaillaan
taisteluvarusteissa toisin kuin sotilas5-ottelussa, jossa on sallittu käyttää
urheiluasuja.
CIOR:n sotilasmoniottelussa lajeina ovat ammunta pistoolilla ja kiväärillä, kaksikymmentä estettä sisältävä
esterata, esteuinti, käsikranaatin heitto ja sotilassuunnistus, sekä siihen
liittyvät oheislajit kuten kartanluku
ja paikanmääritys. Järjestäjien päätöksellä käsikranaatin heitosta omana lajinaan voidaan luopua, jolloin
se voidaan sisällyttää sotilassuunnistukseen esim. osana taistelutilanteen mukaista toimintarastia. Lajien
suoritusjärjestyksellä on huomioitu
niiden fyysistä rasittavuutta.
Belgian MILCOMP:ia varten
kerättävien joukkueiden karsinnat
pidetään Lahdessa 22.–23.5.2020,
mutta ennen sitä voi treenata paitsi
eri paikkakunnilta löytyvillä sotilasesteradoilla myös Nastolan uimahallilla, jossa järjestetään kevään
aikana kaksi eri esteuintiharjoitustilaisuutta.
Lisätietoja: https://cior.net/military-competition-milcomp/

Satavuotias
RUK juhlii
Reserviupseerikoulu täyttää tänä
vuonna pyöreät sata vuotta. Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1920. Sadan vuoden
aikana RUK on kouluttanut yli 180
000 reservin upseeria sekä Puolustusvoimien, että Rajavartiolaitoksen
tarpeisiin.
Juhlavuotta vietetään Haminassa
valtakunnallisessa RUK 100 -pääjuhlassa 6.6.2020, johon ovat tervetulleita kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit.

”Kroppa tulee perässä, kun mieli vain jaksaa”

Vuoteni armeijassa
Marko Lassander

Matias Lassander

P

uolitoista vuotta on ehtinyt kulua siitä, kun aloitin
asepalvelukseni. Olin jo
pidemmän aikaa suunnitellut, että haluan suorittaa armeijan heti
lukion jälkeen niin sanotusti pois
alta, jotta pääsen mahdollisimman pian jatkamaan opintojani
yliopiston puolella. Kutsuntojen
sekä yhden ajan- ja paikanmuutoshakemuksen jälkeen pääsinkin
onneksi aloittamaan Upinniemessä
2/18-saapumiserässä.
Merivoimiin halusin sen hienon
sijainnin, entuudestaan tuttujen
kavereiden, sekä isäni takia, joka suoritti oman palveluksensa
Keihässalmi-nimisellä laivalla.
Ensimmäistä kertaa porteista sisään astuessani en vielä tiennyt
paljonkaan, mitä haluan saavuttaa varusmiespalveluksen aikana.
Toive reserviupseerikoulun suorittamisesta heräsi kuitenkin melko
pian armeijan aloitettuani, ja tämä
suunnitelma onneksi toteutuikin.
Pitkältä tuntuvan armeijavuoden
aikana ehti kokea paljon.

RUK oli rankinta
Ennen kaikkea mukavaa oli tutustua moniin uusiin ihmisiin, joista
osasta muodostui oikein hyviäkin
ystäviä, joiden kanssa pidän vielä
armeija-ajan jälkeenkin yhteyttä.
Yhteiset kokemukset vahvistivat
ystävyyttä, ja samanhenkiset tupakaverit tekivät armeijavuodesta
ehdottomasti hauskempaa ja auttoivat jaksamaan.

Juuri kotiutunut aliluutnantti Matias Lassander ja Hannaleena Nurmi.

Mielestäni oli tärkeää ja hyödyllistä juuri jaksamisen kannalta, että asioihin osasi suhtautua sopivan
rennolla asenteella kuitenkin niin,
että tarvittavat tehtävät hoidettiin
hyvin. Intissä oppi myös paljon
uutta, joista tärkeimpänä on jäänyt mieleen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja johtaminen, jota pääsi harjoittamaan
monipuolisissa ja poikkeavissa
olosuhteissa.
Reserviupseerikoulu Haminassa
oli varmasti vuoden rankinta ai-

kaa. Siellä opin itsestäni sen, että
vaikka kroppa tuntuisi pettävän,
se tulee kyllä perässä, kunhan mieli
vain jaksaa painaa eteenpäin.

Paljon se antoi,
paljon se otti
Armeija on antanut paljon, mutta on myös ottanutkin. Erityisesti
armeija on vienyt lukemisaikaa, eli
osaltaan viivyttänyt opiskelemaan
pääsyä. Uskon, että myöhemmin
osaa arvostaa armeijasta saatua
kokemusta vielä paremmin, sillä

silloin tuo armeijavuosi tuntuu
varmasti vielä lyhyemmältä ajalta.
Lisäksi armeijassa ja erityisesti
johtamiskoulutuksessa vahvistuneista taidoista, kuten vastuun
kantamisesta, on varmasti hyötyä
aikanaan opiskeluissa ja työelämässä. Jälkeenpäin ajateltuna armeijasta on jäänyt paljon hauskoja
muistoja, joita on ilo muistella
vielä pitkään.
Kirjoittaja on reservin
aliluutnantti.

Ensimmäistä valtakunnallista turpotietäjää
etsitään syksyllä

T

urpotietäjäksi nimetty jokavuotinen kilpailu innostaa
nuoria pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkii vahvistamaan nuorison maanpuolustustahtoa. Turpotietäjä kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ja Suomen
Reserviupseeriliitto.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat
mukana myös Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto ja
Kadettikunta. Mukaan tavoitellaan
alkuvaiheessa vähintään sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia. Tarkoituksena on tarjota lukiolaisille turvallisuuspainotteinen Oikeusguru
ja Talousguru -tyyppinen kilpailu.
Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lukiot ja
oppilaat kilpailevat alueellisella
tasolla. Toiseen vaiheeseen, valtakunnalliseen finaaliin, selviytyy
alkukilpailussa parhaiten vastanneet. Finaali käydään talvisodan
muistopäivänä 30.11. Helsingissä,
jossa valitaan valtakunnan paras
Turpotietäjä.
Kilpailu sisältää monivalinta- ja
esseekysymyksiä sekä käsitteiden
määrittämistehtäviä. Turpotietä-

jä toteutetaan lukioiden käytössä olevalla Abitti-järjestelmällä.
Reservipiirien tehtäviin kuuluu
koevastausten pisteytys essee- ja
määrittelytyyppisten tehtävien osalta. Tässä on avuksi arvosteluohje,
jonka keskustaso laatii. Valtakunnalliseen loppukilpailuun sisältyy
lisäksi suullinen, esittävä osuus.

Kilpailuorganisaatiot
koordinoivat paikallisesti
Kilpailun toteuttamista varten
reservipiireihin muodostetaan keväällä kilpailuorganisaatiot. Lisäksi
nimetään kilpailupäälliköt, joiden
tehtävänä on osallistua koulutukseen ja vastata alueen Turpotietäjä
kilpailun läpiviennistä. Organisaation kokoonpanon tulisi olla
kilpailupäällikkö ja viisi jäsentä,
joista ainakin yhdellä tulisi olla
kokemusta opettajan työstä.
Reservipiirien tehtävänä on järjestää Turpotietäjä kilpailun ensimmäinen vaihe. Kilpailuorganisaation on oltava yhteydessä alueen historian ja yhteiskuntaopin
aineopettajiin ja rehtoreihin, tiedottaa paikallismedialle kilpailusta

Tärkeät päivämäärät
12.3.
18.4.
11.–15.5.
8.10.
30.11.

Piirien kilpailupäälliköiden nimeäminen
Kilpailupäälliköiden koulutustilaisuus Helsingissä
Kilpailukutsu lähetetään lukioihin
Alkukilpailu, jolloin valitaan loppukilpailuun
pääsevät ja palkitaan maakuntien
parhaat tietäjät
loppukilpailu, jolloin valitaan valtakunnan paras
Turpotietäjä

sekä olla yhteydessä alueen muihin
maanpuolustusjärjestöihin ja toimijoihin. Kilpailuorganisaatioiden tulisi myös sopia 1–3 tutustumiskäyntiä per vuosi maanpuolustusjärjestöjen ja turvallisuusviranomaisten
toimintaan.
Alkukilpailussa palkitaan alueen
paras lukio, alueen parhaat tietäjät
ja lukioiden kolme parasta vastaajaa. Reservipiirien tehtävänä on
suunnitella ja järjestää palkintojenjakotilaisuus ja tiedottaa siitä.
Lisäksi olisi suunniteltava myös
muuta tiedottamista kilpailun
järjestelyistä ja tuloksista, tarjota

juttuja paikallismediaan sekä kirjoittaa omille verkkosivuilleen ja
someen.
Turpotietäjä kilpailun taustalla
ovat mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden
mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. MTS:n uusimman
29.1.2020 julkaistun mielipidemittauksen mukaan 56 % alle 25-vuotiaista oli sotilaallisen puolustamisen kannalla, jos Suomeen hyökättäisiin. Vastaavasti yli 50-vuotiaista
tätä mieltä oli 74 %.
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MIETTEITÄ MPK:sta

Uusi laki, päivitetyt kujeet
M

aanpuolustuskoulutusyhdistystä
(MPK) koskevat
lain muutokset astuivat voimaan 1.1.2020. Parivartion
viime numerossa Aluetoimiston päällikkö evl Joni Lindeman kuvaili lain vaikutusta.
Tässä artikkelissa muutosta
tarkastellaan MPK:n näkökulmasta. Lain soveltaminen
on juuri alkanut, joten jotkin
asiat hakevat tänä vuonna
lopullista muotoaan.
Aakkossoppaa hämmentämässä: SOTVA, TUTO, TIVA, VARTU, SOVA, VEH,
KH.
Laki tuo uusia mahdollisuuksia ja selventää puolustusvoimien (PV) ja MPK:n
välistä työnjakoa. Toimintaan osallistuvan henkilön
näkökulmasta muutosta ei
todennäköisesti juuri havaitse. MPK:n kursseille voi ilmoittautua kurssikalenterin
kautta; puolustusvoimilta
tulee kutsuja vapaaehtoisiin
harjoituksiin (VEH) ja käskyjä kertausharjoituksiin (KH).
MPK:n toiminta jakautuu
kahteen osaan; laissa määriteltyihin tehtäviin ja MPK:n
vapaana yhdistystoimintana
toteuttamaan toimintaan.
Laissa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseen voidaan
käyttää valtionavustusta.
Vapaa yhdistystoiminta pitää rahoittaa kurssituloilla tai
lahjoitusvaroin.

vapaaehtoiset ja kertausharjoitukset. Esimerkkinä sotilaspoliisikomppanian harjoitus. Vain puolustusvoimat saa
järjestää taisteluammuntoja.
Puolustusvoimien palkattua
henkilökuntaa ei kuitenkaan
riitä kaikkien harjoitusten
toteuttamiseen. Puolustusvoimat tarvitsee siis edelleen
tänä vuonna harjoituksissaan
reserviläisiä kouluttaja- ja
tukitehtäviin. MPK avustaa
puolustusvoimia löytämään
oikeat reserviläiset kouluttaja- ja tukitehtäviin, sekä
vastaa näiden henkilöiden
kouluttajakoulutuksesta.
MPK keskittyy yksittäisten
sotilaiden osaamisen kehittämiseen. Tallaisesta koulutuksesta käytetään nimitystä
sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA). Esimerkkinä esimerkiksi sotilaspoliisitoiminnan peruskurssi.
SOTVA:n toteuttamismahdollisuudet paranevat huomattavasti, koska siinä on
mahdollista käyttää puolustusvoimien välineitä ja aseita.
Tämä ei ollut mahdollista aikaisemmin. MPK:n kursseilla
ei puolustusvoimien aseilla
saa ampua. Kielto koskee
myös paukkupatruunoita.
SOTVA:n kustannuksiin
voidaan käyttää valtionavustusta. Osa SOTVA-kursseista
toteutetaan puolustusvoimien operatiivisten suunnitelmien edellyttämän osaamisenkehittämisen tarpeista.
Puolustusvoimat voi tukea
näitä kursseja taloudellisesti
siten, että kurssit ovat maksuttomia osallistujille. Muut
SOTVA-kursit maksavat korkeintaan 15€ / vuorokausi.
Lain mukaan SOTVA:aan
kuuluu myös ammuntojen
järjestäminen reserviläisille.
SOTVA-ammuntoja ohjaa
asetuksella määrätty ampumaohjelmisto, joka noudattaa hyvin pitkälle puolustusvoimien ampumaohjelmistoa. SOTVA-ammuntoja
varten MPK:lle ollaan hankkimassa puoliautomaattisia
kertalataavia MPK-kivääre-

SOTVA
Keskeinen muutos on PV:n ja
MPK:n välinen työjako koskien koulutusta. Vielä viime
vuonna puolustusvoimat tilasi sotilaskoulutusta vapaaehtoisten harjoitusten muodossa. Tällä hetkellä puolustusvoimat vastaa kaikesta sodan
ajan joukkojen koulutuksesta
sekä taisteluammunnoista.
Em. mainitusta kokonaisuudesta käytetään nimitystä sotilaallinen koulutus (SOVA).
Sen tavoitteena on sodan ajan
joukkojen suorituskyvyn kehittäminen.
Harjoitusmuotoina ovat

jä. MPK-kiväärit ovat AKtyyppisiä ja muistuttavat
mahdollisimman paljon toiminnaltaan rynnäkkökivääriä (pl. sarjatuli).
Hankinta on käynnissä
ja aseet ovat tämän hetkisen arvion mukaan käytössä
maaliskuussa. Tämä mahdollistaa ammunnan harrastamisen myös sellaiselle
henkilölle, jolla ei ole omia
aselupia. Ammunnoissa käytetyt patruunat maksavat ampujat itse. Ammuntoja johtavat perusteellisen koulutuksen
saaneet MPK:n ammunnanjohtajat.

TUTO
Uutena toimintamuotona on
nuorille ja naisille suunnattu
tutustumistoiminta (TUTO).
Sen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat maanpuolustukseen ja varusmiespalvelukseen. TUTO:a on tehty
aikaisemminkin, mutta nyt se
on laissa määritetty tehtävä.
Merkittävin uudistus on
valtionavun käyttömahdollisuus TUTO:n kustannuksiin.
Tyypillisiä toimintamuotoja
ovat toisen asteen opiskelijoiden turvallisuuskurssit sekä
naisten intti tutuksi -kurssit.

TIVA
Laki määrittää myös tiedostuksen ja valistuksen (TIVA)
MPK:n tehtäväksi. TIVA:ssa
lisätään osallistujien tietoa
maanpuolustuksesta. Tyypillisiä toimintamuotoja ovat
seminaarit ja yleisötapahtumat, esim. Nuku rauhassa.

VARTU
Vapaan yhdistystoiminnan
kentällä MPK järjestää kokonaisturvallisuuteen liittyvää
varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). Tähän toimintaan kuuluu mm.
toiminta sähköttä -kurssit,
maatilojen varautuminen sekä jäsenjärjestöjen tarpeista
järjestettävät kurssit. Kärkihankkeena ovat kotiseutuharjoitukset, joissa pyritään
tuomaan yhteen kolmannen

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

sektorin toimijat suunnittelemaan toimintaa ja harjoittelemaan yhdessä.
VARTU-kursseihin ei voi
käyttää valtionavustusta, joten kurssitulojen pitää kattaa
kaikki menot. VARTU-kurssin vuorokausi hinta on 25€/
vrk. Kurssien menoja voidaan kattaa lahjoitusvaroin.

Resurssit kasvavat
Lain myötä MPK:lle tulee
lisäresursseja; henkilöstöä
ja varoja. Meillä LSMPP:ssä
aloitti helmikuun alussa valmiuspäällikkönä Minna Nenonen. Minna oli aikaisemmin piirin koulutussihteeri,
joten hänellä on hyvät valmiudet aloittaa vaativammassa
tehtävässä. Valmiuspäällikkö vastaa yhteistoiminnasta
aluetoimiston kanssa, tukee
rekrytointia paikallisjoukkoihin sekä osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon.
Minna kertoo tehtävästään tarkemmin toisaalla tässä numerossa. Lisääntyneet
varat näkyvät käytännössä
SOTVA-kurssien hinnassa
sekä siinä, että osa SOTVAkursseista on maksuttomia.
Myös uudet välineet, kuten
MPK-kivääri parantavat

koulutusmahdollisuuksia.

Summa summarum
Aiheuttaako uusi laki muutoksia? Kyllä, mutta ne liittyvät pääsääntöisesti kurssien
budjetointiin, hallintoon ja
jakautumiseen eri toimintojen kesken. Tästä työstä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö. Ne liittyvät yhteistoimintaan puolustusvoimien ja
MPK:n välillä. Tästä työstä
vastaa MPK:n palkattu henkilöstö. Ne liittyvät kurssien
sisällön laillisuuteen. Tästä
työstä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö.
Aiheuttaako uusi laki lisätyötä? Kyllä, mutta pääsääntöisesti siitä vastaa MPK:n
palkattu henkilöstö.
MPK:n jäsenjärjestöt ovat
aikanaan perustaneet MPK:n
järjestämään koulutusta niiden jäsenille. Haastankin
kaikki jäsenjärjestöt tilamaan
tarvitsemaansa koulutusta
LSMPP:ltä. Vuoden 2021
suunnittelu on juuri käynnistynyt ja kursseja voidaan
tälle vuodelle järjestää lisää.
Esimerkiksi uudet MPK-kiväärit mahdollistavat järjestöjen jäsenille suunnattujen
ammuntojen järjestämisen.
Vaikka lain soveltaminen

Hyökkäys
Ahvenanmaalle

V

anhemmiten on tullut tavaksi lukea lähinnä vain sellaisia
kirjoja, joissa on sisällysluettelo ja lähdeviitteitä.
Perinteeksi on kuitenkin
tullut, että minut joulun aikaan ilmiselvästi palkitaan
kiltteydestä parilla muunkin kategorian kirjalla.
Ilkka Remeksen viimeisin
on itsestään selvä valinta.
Remeksen Kremlin nyrkki olikin erityisen mielenkiintoinen aivan henkilökohtaisesta syystä. Satuin
nimittäin vuonna 2013, siis
vuotta ennen Ukrainan ja
Krimin tapahtumia kirjoittamaan Turun Sanomien
mielipidepalstalle sellaisesta skenaariosta, jossa naapurimme yllättäen ottaa
haltuunsa Ahvenanmaan
ns. strategisella iskulla.
Pähkäilyni mukaan se olisi Suomelle äärimmäisen
viheliäinen tilanne. Joutuisimme tapahtuneen tosiasian eteen ja olisi vain kaksi
ikävää vaihtoehtoa.
Joko alistuisimme nyrkkiä puiden tai yrittäisimme
takaisinvaltausta. Jos naapuri vain jököttäisi paikoillaan saarella, niin karkottamisyritys merkitsisi Suo-

men taholta
sodanjulistusta.
Liittoutumattomana maana
saisimme varmasti sympatiaa ja julkilausumia, mutta
kukaan ei tulisi
konkreettisesti
avuksi. Ei hyvä.
Olinkin kovin yllättynyt,
kun Remes kirjassaan kuvaa
juuri tuota tilannetta. Onpa
hänellä siihen
omanlaisensa
ratkaisukin, mutta jääköön se itse kunkin
luettavaksi. Remes kuljettaa juonta tosi vetävästi,
tapahtumia ja henkilöitä
riittää maantieteellisesti
eri puolilta, ja ne nivoutuvat lopussa mielekkäästi
yhteen. Mukana on myös
nimeltä mainittuja päivän
poliitikkoja ja päättäjiä.
Jo pitkään on arveltu,
että Petri Pykälä, eli Remes, on harvinaisen hyvin
informoitu turvallisuuteen
ja kriisivalmiuteen liittyvistä asioista. Vaikka tekniset ja aseisiin tukeutuvat

tulee alkuvaiheessa hakemaan uomiaan, niin ovat
muutokset pääsääntöisesti
positiivisia. Ja ennen kaikkea; MPK:n kursseille voi
ilmoittautua kurssikalenterin kautta; puolustusvoimilta
tulee kutsuja vapaaehtoisiin
harjoituksiin ja käskyjä kertausharjoituksiin. MPK on
edelleen väylä kouluttaja- ja
tukitehtäviin puolustusvoimien harjoituksiin.
Uusi Laki – uudet mahdollisuudet!

Petri Kosonen
Piiripäällikkö

ARVOSTELIJALTA

ratkaisut
tuntuvat joskus
epäuskottavilta, niin yleensä ne kuitenkin perustuvat
todellisuuteen ja ovat ainakin periaatteessa mahdollisia.
Ylipäänsä hänen viime
vuosien kirjansa kävisivät
suurelle yleisölle oppaiksi
siitä, mitä kriisivalmius ja
huoltovarmuus Suomelle
merkitsevät. Ja tämänkin
kirjan juoni on todella
koukuttava.
Eero Joutsikoski
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VIESTINTÄ
Tuula Rahkonen

Reserviläistoiminta on yhdessä tekemistä, niin kuin viestintäkin.

Viestintä on haasteellista
Oskari Kuuskoski

V

uosi sitten viestinnän
teemanumerossa tarkasteltiin mm. viestinnän ja tiedotuksen terminologiaa. Jatketaan tällä
kertaa aihepiirin kohtaamista haasteista. Viestinnässä
ja tiedotuksessa tärkeintä
on, että viesti tai tiedotus
saavuttaa tavoitellun kuulijakunnan. Kokoaikainen tavoitettavuus on tänä päivänä hyvin trendikästä, mutta

miten pitkälle huomiokyky
riittää? Kattaako se työajan
lisäksi myös harraste- ja yhdistystoiminnan?
Työpäivien
jälkeiset
tunnit ovat lyhyet, mutta
vähäiset ja arkiset menot
vievät niistä kelpo siivun.
Kalenterinhallinnallisesti
olisi hyvä löytää viikoittain
hetki aikaa päivittää kalenteriin tarpeelliset tiedot ja
tulevat menot. Valitettavasti
ainakin tässä kohtaa haasteita. Vääjäämättä tapahtuu

KIINTEISTÖSI
PARHAAKSI
Tarjoamme monipuolisia
kiinteistönhoitopalveluja
Esim. piha- ja katualueiden hoidot,
ruohonleikkuusta lumitöihin.
Lisäksi: Lasitukset, siivoukset, matot,
puunkaadot, ym. ym.

niin, että tapahtumavirrasta
poimitaan tärkeimmät sekä
kiinnostavimmat tapahtumat kuin rusinat pullasta.
Viesti ja sen ymmärtäminen
ei riitä. Se täytyy ensin vastaanottaa.
Miten viestintää ja tiedottamista voisi tehostaa?
En aio pureutua massatiedotukseen tai -viestintään
sillä näiden käsittely ei ole
ominta alaani. Todettava
kuitenkin on, että yksinkertaisuus on valttia. Napakan
tiedotteen lukeminen onnistuu vähemmänkin kiinnostuneelta ja toisaalta jo asiasta kiinnostuneet osaavat

etsiä aiheesta omatoimisesti
lisää tietoa.

Monikanavaisuus
on edellytys
Yhdistysten toiminnassa sosiaalisen median verkostot
ovat erittäin käyttökelpoinen
kanava paitsi tiedottamiseen
niin myös viestintään. Selkeät ja ajantasaiset yhdistysten
ja piirien kotisivut tapahtumakalentereineen ovat edelleen onnistuneen tiedotuksen
välttämätön perusta. Sosiaalisen median tiedotus murtuu
usein viestinnäksi kiinnostavien tiedotepäivitysten ja tapahtumamuistutusten kerä-

KUUSI VUOSIKYMMENTÄ
MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ
1959–2019
Varsinais-Suomen Reserviläispiirin historia -teos,
384 sivua täyttä asiaa,

á 25 euroa,
10 kappaletta 200 euroa

Osta itsellesi tai lahjaksi.
Ota yhteys toiminnanjohtajaan

www.pihaportti.fi
Turuntie 61, 32200 LOIMAA

(vsres@co.inet.fi tai 040 160 8001)
ja sovitaan noutoaika sekä kappalemäärä!

tessä huomiota kommenttien
muodossa.
Ajankohtaistiedotukset
menneistä tapahtumista,
etenkin valokuvalliset lyhyen kuvauksen kera onnistuneesta tapahtumasta, voisivat lisätä osallistumattomien
mielenkiintoa ja jo osallistuneiden yhteenkuuluvuuden
tunne lisääntyy.
Sosiaalisen median haasteena on sen kattavuus. Viestialustalle, jota kukaan ei
seuraa, ei auta huudella. Yhdistysten jäsenten ryhmään
liittäminen vaatii aktiivisia
toimia, jotta tiedotteiden
kattavuus saadaan mahdol-

lisimman suureksi. Tällaisen
suuremman tiedotuskanavan
rinnalla toimivien pikaviestintäpalveluiden (pien)ryhmien käyttökelpoisuus lisää
viestinnän tehokkuutta edelleen.
Pikaviestimien ryhmien jäsenet ovat usein jo valmiiksi
sitoutuneita, joten tällaisissa
ketjuissa viestinnän tehokkuus on hyvä. Pikaviestiketjuihin verrattuna sähköpostikeskustelut tuntuvat etenevän vain harvoin toivotulla
tavalla.
Sähköinen viestittely ei tule korvaamaan yksilöviestintää, jossa mahdollisuudet
aktivoida ja sitouttaa ovat
valtavat. Tässä viestinnässä
on eduksi hyödyntää syväjohtamisen peruspilareita.
Toimeksiantoon tähtäävässä
yksilöviestinnässä motivointia pystytään tehostamaan
entisestään, jos kuulijan
tuntee entuudestaan ja tämän vahvuuksia voidaan
hyödyntää annettavassa
tehtävässä.
Heikommin tunnetun
kuulijan kanssa viestinnän
ulosanti kannattanee aloittaa etäisempänä, jotta vältytään kuulijan virheellisiltä
tulkinnoilta mm. eleiden ja
äänenpainon osalta, sillä
kuten Stephen Covey on sanonut, ”Useimmat ihmiset
eivät kuuntele tarkoituksenaan ymmärtää; he kuuntelevat tarkoituksenaan
vastata.”
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Mikä ihmeen MTS?
Markus Kinkku

Markus Kinkku

M

aanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS on
pysyvä parlamentaarinen komitea, jonka valtioneuvosto
asettaa eduskuntavaalikaudeksi.
Parlamentaarisuus ilmenee
MTS:ssa niin, että suurin osa
sen jäsenistä on eduskuntapuolueiden esittämiä. Valtioneuvosto asetti 22.8.2019
nykyisen suunnittelukunnan 1.9.2019 alkaen siihen
saakka, kunnes seuraavien
eduskuntavaalien jälkeen
asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa.
MTS:n puheenjohtajana on
yhteyspäällikkö Harri Järvinen (sd.). Varapuheenjohtajia
ovat nuorisoliiton puheenjohtaja Asseri Kinnunen (ps.) ja
kansanedustaja Sofia Vikman
(kok.).
Parlamentaaristen jäsenten lisäksi MTS:ssa on jäsen
valtioneuvoston kansliasta,
ulko-, puolustus-, sisä- sekä
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Pääesikunnasta, Maanpuolustuskorkeakoulusta,
Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta, Yleisradiosta,
STT:stä, Journalistiliitosta
sekä Medialiitosta.
MTS toimii jaostoittain.
Ylin päättävä elin on plenun
eli yleiskokous. Työjaostolle kuuluu tavallaan kaikki
asiat ja muut jaostot eli järjestöjaosto, koulutusjaosto,
mediajaosto sekä tutkimusjaosto valmistelevat asioita.
Jaoston nimi kertoo jaoston
”toimenkuvasta”. Järjestöjaoston puheenjohtaja on
kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.), koulutusjaostoa johtaa kansanedustajan
avustaja Marika Sorja (ps.),
mediajaostoa filosofian tohtori Harriet Lonka (kesk.) ja
tutkimusjaostoa kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.). Jaostoissa voi olla – ja onkin
– myös asiantuntijoita.

Kaksi kivijalkaa
Vuonna 1976 toimintansa

WWW.LEHTITEHDAS.COM

MTS:n puheenjohtajisto ja jaostojen puheenjohtajat vasemmalta Ilkka Kanerva, Tuula Väätäinen, Asseri Kinnunen, Harri Järvinen, Sofia Vikman,
Harriet Lonka ja Marika Sorja.

aloittaneella MTS:lla on kaksi kivijalkaa. Ensinnäkin se
teettää ja julkaisee mielipidetutkimuksia siitä, mitä mieltä kansalaiset ovat ulko- ja
turvallisuuspoliittisista sekä
maanpuolustusta ja turvallisuutta koskevista asioista.
Toinen kivijalka on seminaarit, joita MTS järjestää edellä
mainituista teemoista.
MTS on tehnyt mielipidetutkimuksia vuosittain
perustamisestaan lähtien.
Kysymyspatteristossa on mukana pari kysymystä, joita
jo MTS:n edeltäjä, Henkisen
maanpuolustuksen suunnittelukunta (HMS) esitti vuodesta 1964 alkaen. MTS:n
viimeisin mielipidetutkimus
julkistettiin 29.1.2020 WTC
Ravintolan Marskin salissa.
MTS tiivisti viimeisimmän
mielipidetutkimuksensa tulokset seuraaviin otsikoihin:
suomalaisten maanpuolustustahto vahvistunut, henkilökohtainen maanpuolustustahto edelleen hyvin vahva,

nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus kasvanut, asevelvollisuus nähdään
hyväksi Suomen puolustusjärjestelmän perustana,
huolestuneisuus vähentynyt
ja erilaisiin uhkiin varautumisen koetaan parantuneen.
Tällä kertaa kysymyksiä oli
yhteensä 19.
Vuosittainen MTS-mielipidetutkimus on tuhti paketti,
jota voi hyödyntää monesta
eri näkökulmasta ja erityisen
mielenkiintoista on seurata
ns. pitkiä aikasarjoja.
MTS:n mielipidetutkimukset ovat ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
puolustusministeriön nettisivuston MTS-osiosta www.
defmin.fi/mts ja sen kohdasta ”Mielipidetutkimukset”.
Suosittelen.
Saman sivuston ”Seminaarit” -kohdasta voi tarkastella
MTS:n seminaaritoimintaa
alkaen vuodesta 2011. Seminaareja on järjestetty koko MTS:n olemassaoloajan,

mutta materiaaleja on nettisivustolla pian kymmenen
vuoden ajalta.
MTS:n seminaarien ytimessä ovat aiheet, joissa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta
ja turvallisuutta sekä niitä
sivuavia teemoja. Viimeisin
MTS:n journalistisseminaari
järjestettiin 17.12.2019 Kansallismuseon auditoriossa.
Päivän aikana tarjottiin kattava läpileikkaus ajankohtaisista turvallisuusasioista.
Seuraava teemaseminaari järjestetään Kiinan merkeissä

Markus Kinkku

maaliskuussa Ostrobotnialla.
MTS jalkautuu säännöllisesti maakuntiin. Turussa
oltiin viimeksi kaupungintalon valtuustosalissa helteisenä toukokuun maanantaina
vuonna 2018. Sitä edellisen
kerran MTS-seminaari järjestettiin Turussa – upseerikerholla – marraskuussa 2010.
Tänä keväänä on suuntana

Lappeenranta.
MTS:n toimisto sijaitsee puolustusministeriössä.
MTS:lla on pääsihteeri ja
yleissihteeri. Pääsihteeri on
YTM Heli Santala. Allekirjoittanut toimii yleissihteerinä.
Kirjoittaja on MTS:n yleissihteeri, VTM ja ylik (res.)
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Viestinnän merkitys
kokonaisturvallisuudessa kasvaa
Jari Laakkio

M

eillä monilla keskiikään ehtineillä
mielikuvat sodasta
voivat perustua varusmiespalvelun oppeihin, vuosittaiseen Tuntemattoman sotilaan
katseluun ja Rauli Virtasen
raportteihin TV:n uutisissa. Vihollinen tulee tietystä
suunnasta ja rajan yli… Samoin mediakuvassamme uutiset luetaan seuraavan päivän lehdestä tai tärkeät TV:n
iltauutisista. Kriisitilanteissa
päälliköt tulevat huomenna
antamaan tilannekuvaa.
Maailma on rajussa muutoksessa ja meidän pitäisi
myös päivittää kuvaamme
tapahtumien myötä.
Vuonna 2014 Ukraina
opetti, ettei ”sota” alakaan
rajalta eikä perinteisin asein.
Sitä on valmisteltu jo kuukausia kansalaisten mielipiteisiin vaikuttamalla. Vuoden
2016 joulukuussa saatiin hetkessä yhdellä @ImatranUutiset ValeTwitter-tilillä koko
maailma luulemaan, että
suomalainen kapteeni ampui
kolme venäläistä ravintolan
eteen.
Vuonna 2018 Turun puukotuksessa viranomaisilla oli
tilanne hallussa muutamissa
minuuteissa, mutta sosiaalisessa mediassa tilanne levisi
ja kuohui päiviä käynnistäen syytöksiä ja vihapuheita puolin ja toisin. Vuonna
2019 Porvoon poliisi-iskussa
poliisi tiedotti säännöllisesti,
muttei kertonut operatiivisesti tärkeitä asioita ja tästä johtuen somessa kuohui
maahanmuuttaja- ja poliisivastaista viestintää.
”Ikävästi asioita” tonkivia

toimittajia, kuten Jessikka
Aroa ja Rebekka Härköstä,
maalitetaan. Poliiseja, tuomareita, poliitikkoja ym.
joutuu vihapuheiden ja häirinnän kohteeksi. Monien
virkamiesten ja merkittävien
valtion koneiston – poliisi,
puolustusvoimat, oikeuslaitos ym. – toimintaa mustamaalataan tavoitteena uskottavuuden ja suorituskyvyn
lasku. Esimerkkinä Twitterissä Helsingin poliisin Ennalta
estävän toiminnon johtajaan
ylikomisario Jari Taposeen
kohdistuva someryöppy.
Toimijoina on sometilejä, jotka pumppaavat yli
10.000 postausta vuodessa
verkostoihin, joita moni yhteiskuntavastainen jakaa ja
paisuttaa. Osalla profiileista
ei ole muuta kuin suuntautunut toiminta.
Kansalaisten omat mediatoimistot kuvaavat kännykkäkameroilla onnettomuustilanteita reaaliaikaisesti nettiin. Tämä estää viranomaisten toimintaa, rikkoo uhrin
yksityisyyttä, mahdollistaa
tilanteen värittämisen, väärinymmärryksen ja samalla mahdollisuuden levittää
verkkoon tietoja, jotka eivät
ole lähelläkään totuutta.

Kuinka otamme opiksi?
Mitä näistä kaikista sitten
meidän maanpuolustushenkisten ja sisäistä turvallisuutta arvostavien pitäisi oppia.
Asia voidaan tarkeastella
monilta eri kulmilta ja tässä
muutamia niistä.
Aktiivisuus uusissa medioissa eli olemalla läsnä sosiaalisen median eri kanavissa,
koska nuoret ovat siellä ja rakentavat maailman kuvaansa

LUETTAVAA JA LINKKEJÄ
 Turvallisuuskomitea www.turvallisuuskomitea.fi
mm. materiaalit
 Kodin kyberopas – ohjeita digitaaliseen arkeen
– https://turvallisuuskomitea.fi/kodin-kybero		
pas-ohjeita-digitaaliseen-arkeen/
 Nettiopas Sisältösekaannus – selviytymisopas
– https://sisaltosekaannus.fi/ jossa pilkottu asiaa
monilta eri kulmilta kuten: Kaupalliset sisällöt, 		
Klikkikalastelu, satiiri, Trollaus, Propaganda, 		
Puolueelliset julkaisut, Valeuutiset, Salaliittoteoriat,
Näennäistiede, Virheet ja misinformaatio,
Sisältösekaannus rapauttaa luottamusta, Mietittävää
mediakasvattajilla, Pohdittavaa journalisteille
 Traficomin Netiketti verkossa liikkujan opas
– https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/		
ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netikettiverkossa-liikkujan-tyokalupakki
 Travicomin Turvallisesti netissä oppaat – https://
www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/
turvallisesti-netissa-oppaat-lapsille-ja-vanhemmille
 Mobiililaitteen turvallisuus Traficom – https://		
legacy.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/
tietoturvanyt/2018/11/ttn201811141100.html
 Kirjalukemiksi voisi suositella vaikka Jessikka 		
Aroa ”Putinin Trollit” ja Ilkka Remestä

TURVALLISUUDEN PERUSSTEPIT:

1
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sieltä. Jos Googlesta ei löydy,
ei sitä ole olemassa - pitää
osin paikkansa nykynuorten
osalta.
Olemalla aktiivisia, jotta
meitä järjestöinä ja organisaatioina opitaan tuntemaan
sekä tietämään miten toimimme.
Olemalla aktiivisia ja luomalla luottamusta tekemisellämme. Kriisin syntyessä on
vaikea luoda tyhjästä huomiota ja opettaa kansalaiset tietämään merkittävästä
toiminnastamme – olemme
auttamatta myöhässä.
Olemalla aktiivisia ja seurailemaan mitä eri medioissa
tehdään ja toimintaan
Jakamalla positiivisia maltillisia yhteiskuntaa rakentavia juttuja – ei niitä, joissa
yhteiskuntaa pyritään rikkomaan. Usein keskustelijalla
ei ole edes omaa kokemusta
asiasta.

Positiivisen toiminnan
ja kuvan rakentamista
Voimme rakentaa hyvää
kuvaa julkaisemalla positiivisia toiminnallisia juttua
tekemisestämme – ei vain
”palkitsemispönötys”-kuvia
- joka asiana on hyvä – mutta
usein itse aktiivinen ja toiminnallinen kuvaus puuttuu.
Se taas vetoaa nuoriin ja peruskansalaisiin rakentaen oikeanlaista positiivista kuvaa
ja luottamusta.
Huumori ja pilke toiminnallisissa kuvauksissa lisää
mielenkiintoa ja halua osallistua mukaan.
Aina kun luemme tai näemme jonkin oudon asia
verkossa, kannattaa pysähtyä
miettimään hetkeksi. Onko
asia oikeasti näin vai halu-
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aako joku värittää tai jopa
kärjistää aihetta.
Vertaileva tiedon hankinta!
Lue asia useammasta lähteestä ja huomaat selkeitä eroja
samasta asiasta – kirjoittajilla
on jokin tavoite painottaessaan asiaa. Mutta mikä on
lähinnä totuutta!

Häirintä ja provokaatiot
Nykypäivänä some mahdollistaa ”kasvottoman” viestinnän. Tällöin on helppoa
ja ”turvallista” kirjoittaa
ja värittää viestiä, jopa valehdella ja maalittaa. Usein
keskusteluketjuissa on henkilöitä tai profiileja, jotka
kilvan mollaavat aihetta tai
jopa henkilöä. Saatat havaita
myös keskusteluun liitettävän
kokonaan aiheen ulkopuolelta olevaa kommentointia,
jolla kiivaaseen keskusteluun
yritetään tuoda ulkopuolinen
ärsyke. Tällöin ratsastetaan
vilkkaalla keskusteluryhmällä ja ohjataan aihetta häiriköijän tahtomaan suuntaan
Saman mantran toistamisella taas pyritään vaikuttamaan lukijaan – mitä useammin kuulet, sitä enemmän se
alkaa alitajunnassa muuttua
todeksi. Provokatiivisessa
viestissä on usein iso osa aiemmin todeksi todettua lisäämässä uskottavuutta. Siihen
lisätään värikkäästi ylilyötyä
sisältöä vääristämään kohteen uskottavuutta. Puhutaan
60:40 säännöstä (60% totuus/40% väritys)
Totuuden osalla hyödynnetään aivojen hidasta aiempaan kokemaan vertaavaa
osaa ja siten saavutetaan
aiheen ”uskottavuus” johon
lisätään impulsiivisella värityksellä valeuutista.
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Toistojen käyttö ja monissa
eri mediakanavissa samana
aikaisesti syötettynä viesti
alkaa tuntua todelta.
Tähän voidaan lisätä vielä erilaiset medioiden avulla
tapahtuvat kalastelut. Usein
ne tuleva sähköpostilla ja
vaikuttavat aidoilta. Yhteistä niissä on kiire toimia ja
pyyntö klikata jotakin. Seurauksena saat vastineeksi
huippuhalvan tuotteen sijasta
huomaamattoman haittaohjelma tai lisäpyynnön, jossa
sinulta kaivataan tunnistetai kirjautumistietoja esim.
pankkitunnuksia joko suoraan tai kun itse kirjaudut
saadusta linkistä tunnuksillasi ”maksamaan” pyydetyn
pikku summan.

Mahdollisuudet, uhat ja
ajanmukainen toiminta
Edellä kuvatusta voi helposti
hätääntyä ja pelko verkkoviestintää kohtaa kasvaa. On
kuitenkin syytä muistaa, että
samalla kun internet ja monet
eri viestinnän ohjelmat mahdollistavat tehokkaan koko
maailman tapahtumien seurannan ja tietojen löytymisen,
on maailman avartumisen
myötä myös turvallisuusriskien uhka suurempi.
Suomalainen yhteiskunta
on kuitenkin etulyöntiasemassa monessakin mielessä.
Olemme erittäin koulutettu
kansa, osaamisemme niin
kansalaisina kuin järjestelmien ylläpidossakin on huippuluokkaa. Viranomaisten
osaaminen ja yhteistyö mahdollistavat tehokkaan asioihin puuttumisen.
Maanpuolustuksellisesti
sekä puolustusvoimat että
paikallisjoukot rekrytoivat
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osaajia ja rakentavat viestintäosaamistaan, jotta edellä
kuvatut uhat havaittaisiin
ajoissa. Niihin täytyy reagoida ajoissa ja oikealla tavalla.
Puhutaan jopa viestinnästä
omana aselajina. Kaikkein
tärkeimmäksi nousee kuitenkin ennakoiva toiminta.
Viestintää on rakennettava jo
nyt. Perustana on digitaalinen
viestinnän koti – nettisivusto,
jossa kaikki informaatio on
aina heti löydettävissä.
Tätä perustietoa jaetaan eri
mediakanavilla aktiivisesti
linkittäen digikotiin. Näkyvä
esillä olo, omien mediakanavien ”lukijamäärien” jatkuva kasvattaminen ja monien
eri kohderyhmiä tavoittavien mediakanavien käyttö
lisäävät tunnettavuutta, uskottavuutta ja luottamusta.
Samalla ne täyttävät tyhjiötä,
jolloin uusien ”häiriköiden”
on vaikeampi saavuttaa omaa
tilaansa. Luotettavaa vertailtavaa tietoa löytyy tutuista
medioista. Samoin myös
reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen tulisi toimia
tukemassa alueellista kokonaisturvallisuuden ylläpitoa.
Sinulla on valtavat mahdollisuudet surffata netissä
eri mediakanavissa, mutta
velvollisuutenasi on myös
olla hereillä muutosten keskellä, pitää laitteesi turvallisena päivittämällä niitä sekä
toimimalla vastuullisesti. Tapahtuuhan nykyään jo suurin
osa medialuennasta mobiililaitteiden kautta.
Kirjoittaja on reservin
kapteeni, LS MPK:n kyberturvallisuuskouluttaja
ja Caudillo Oy markkinointiviestinnän yrittäjä.
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Reserviläisliitto
panostaa viestintään
Olli Alho

M

onesti viestinnän
kehittämisestä
keskusteltaessa
saadaan nähtäväksi elegantteja esityksiä ja kaavioita.
Olennainen osa kehittämistä
ovat kuitenkin myös henkilö- ja muiden resurssien varmistaminen.
Menestyminen mediaviestinnässä vaatii ketterää
reagointia maanpuolustuskentän ilmiöihin sekä oikeiden aiheiden ennakoivaa
hahmottamista. Voimavarat
mm. näiden viestinnällisten
tarpeiden täyttämiseksi lisääntyivät Reserviläisliitossa vuoden alusta kahdella
tavalla. Palvelukseen tuli
kokopäivätoiminen tiedottaja, HuK Antti Pynttäri ja
lisäksi yhteistyö viestintätoimisto Cocomms:n kanssa oli
aloitettu jo hieman aiemmin
loppuvuodesta 2019.
Tuoreet panostukset ovat
ensikokemusten valossa toimineet halutusti ja suunta
on nousujohteinen. Liiton
kannanotot mm. huippuurheilijoiden vapauttamisesta asevelvollisuudesta sekä
naisten kutsunnoista saivat
hyvän näkyvyyden mediassa
tammikuussa.
Kuluvana vuonna yhteistyö Reserviläisliiton tärkeän
yhteistyökumppanin – Reserviläisurheiluliiton – kanssa vahvistuu. Antti Pynttäri
toimii Reserviläisliiton lisäksi
osapäiväisesti myös Reserviläisurheiluliiton tiedottajana,
mikä tarkoittaa, että viesti

Olli Alho

reserviläisurheilusta ja liikunnasta on jatkossa entistä
yhdenmukaisempi. Yhteisen
tiedottajan palkkaamista on
myös kiitetty hyvin kustannustehokkaana ratkaisuna.
Reserviläisurheiluliitto on
uuden tiedottajan myötä jo
ehtinyt saada ajantasaisen
viestintäsuunnitelman ohjaamaan viestintäänsä.
Reserviläisliitto jatkaa sosiaalisessa mediassa aktiivisella otteella ja tavoitteena
on kirkastaa kohderyhmäajattelua eri kanavien osalta
viestin yhtenäisyyden kuitenkin säilyessä. Keskeistä on,
että viestintä palvelee kaikissa kanavissa tasapainoisesti
yleisöä, joka halutaan saada
kiinnostumaan maanpuolustuksesta unohtamatta liiton
”omaa” maanpuolustusyleisöä.

Yhdistystiedotteita,
jäsenkirjeitä ja
jäsenpalveluportaali
Ulospäin näkyvän tiedottamisen lisäksi sisäinen tiedottaminen on jäsenhuollon
kannalta keskeistä. Reserviläisliitto on keväästä 2018
alkaen julkaissut Yhdistystiedotetta kuukausittain, mikä
on vahvistanut tiedonkulkua
liiton organisaation kaikilla
tasoilla.
Oma viestinnällistä merkitystä omaava kokonaisuutensa on myös Reserviläisliiton verkkosivu-uudistuksen
toinen vaihe. Ensimmäinen
vaihe käsitti Reserviläisliiton
uudistetun nettisivuston ns.
perussivuston viime syksynä.

Reserviläisliiton huipputapahtuma järjestettiin viime syksynä Jääkäriprikaatissa Sodankylässä. Tänä vuonna ’’huippis’’
laskeutuu Porin prikaatiin Niinisaloon.

Toinen vaihe pitää sisällään jäsenpalveluportaalin
rakentamisen. Portaalin arvioidaan valmistuvan tänä
keväänä. Portaalin myötä
liitto siirtyy entistä vahvemmin sähköiseen asiointiin.
Tällöin esimerkiksi toiminnan lukujen reaaliaikainen
raportointi ja tietojen hallinnointi sujuu ketterämmin
kuin aiemmin.
Tulevaisuudessa liiton
hallinnoiman maanpuolustusrekisterin suomia vies-

tinnällisiä mahdollisuuksia
mm. erilaisten uutiskirjeiden
muodossa voidaan hyödyntää aiempaa aktiivisemmin.

Turpotietäjä
haastaa lukiolaiset
Liiton kenties näkyvin hanke
kuluvana toimintavuonna on
lukiolaisille suunnattu turvallisuuspolitiikan tietokilpailu, joka toteutetaan lukioissa eri puolilla Suomea tulevana syksynä. Turpotietäjä
-kilpailu toteutetaan yhteis-

työssä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Kilpailun
tavoitteena on vahvistaa
nuorten maanpuolustustahtoa jakamalla tietoa maanpuolustuksen perusteista.
Mukaan tavoitellaan ensimmäisenä vuonna sataa
lukiota. Liiton piirikohtaiset
kilpailuorganisaatiot, jotka
vastaavat yhteydenpidosta
alueensa lukioihin, käynnistävät toimintansa tänä
keväänä. Itse kilpailun valvoo aina mukaan lähtevän

lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Kilpailu
pitää sisällään monivalinta-,
käsitteenmäärittely- ja esseekysymyksiä. Kilpailusuoritus
tehdään sähköisessä Abittijärjestelmässä.
Lukioiden parhaat Turpotietäjät kootaan 30. marraskuuta pääkaupunkiseudulla
järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, jonka tuomareina tulee toimimaan turvallisuuspolitiikan korkean
profiilin asiantuntijoita.

ratkaisevan tärkeä osa varautumisen kokonaisuutta ja turvallisuuden hallinnan kykyä.
Lainsäädännön tavoitteena on
siis varmistaa yhteiskunnan
toimivuus ja lainmukaisuus
myös hyvin poikkeuksellisissakin olosuhteissa.
Lainsäädännön tärkeä tehtävä on sen kriisitilanteessa
tuottama turvallisuuden tunne ja luottamus yhteiskunnan
toimivuuteen. Kansalaisten ja
organisaatioiden on helpompi
ennakoida ja toimia yhteiskunnan osana, kun kaikkien
tilanteiden pelisäännöt ovat
jo etukäteen selvillä. Avoin ja
luotettava viranomaisviestintä
on tässä suhteessa tärkeä työkalu luottamuksen synnyttämisen taustalla.
Julkisessa keskustelussa
kuulee usein moitittavan suomalaista lainvalmistelun tasoa.
Turvallisuutta koskevan lainsäädännön osalla tämä ei näytä pitävän paikkaansa. Meillä
on nopeasti reagoitu muut-

tuviin olosuhteisiin. Viime
vuosina erityisesti aluevalvontaa ja tiedustelutoimintaa sekä
poliisin ja Puolustusvoimien
toimintaa koskevaa sääntelyä
on kehitetty ajanmukaisesti
todella toimivaan suuntaan.
Siltä pohjalta eri turvallisuustoimijoiden on hyvä kehittää
toimintaansa ja yhteistyötään.

Pykälät turvallisuuden taustalla

E

ri turvallisuustoimijoiden suorituskyvyn taustalla melko huomaamattomana, mutta tärkeänä
tekijänä on ajantasainen
lainsäädäntö. Olemme nähneet, että erityisesti teknologian kehitys on kaiken hyvän
ohella tuonut mukanaan ihan
uuden uudenlaisia uhkakuvia.
Viranomaisten tulee pystyä
tehokkaasti toimimaan myös
tällaisessa toimintaympäristössä. Se haastaa vahvasti
lainsäädännön, minkä tulee
aina taata riittävät toimivaltuudet myös aiemmin ennakoimattomissa tilanteissa.
Lähtökohtana kaikessa
varautumisessa sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
toiminnassa on Suomen perustuslain kirjaus, että kaiken
julkisen vallan käytön tulee
perustua lakiin ja kaikessa
julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia.
Tähän ei ole mitään poikkeusta hankalissakaan tilanteis-

sa, koska oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on yksi
tärkeistä perusarvoistamme.
Kaikille julkisen vallan
käyttäjille, myös turvallisuustoimijoille tulee oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti
etukäteen normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä määrittää toimivaltuudet, jotka
riittävät mitä erilaisemmissa
tilanteissa. Tämä asettaa erityisesti vaikeasti ennakoitavissa vakavissa häiriötilanteissa lainsäädännön koetukselle.
Viranomaistoiminnan tehokkuuden kääntöpuoleksi ei saa
muodostua huoli oikeusturvasta.
Suomalaisen kriisi- ja valmiuslainsäädännön ydintä
ovat valmiuslaki ja puolustustilalaki, missä määritetään
eri toimijoiden poikkeusolojen toimivaltuudet. Useissa
hallinnon ja eri toimialojen
normaaliaikojen toimintaa
säätelevissä säädöksissä on
yksittäisiä häiriötilanteita kä-

sitteleviä säännöksiä. Tärkeä
osa kriisilainsäädäntöä ovat
siksi myös normaaliaikoina
sovellettavat poliisia, pelastustointa ja huoltovarmuuden
turvaamista sekä turvallisuustutkintaa koskevat säädökset.
Onnettomuuksiin kuin
myös tahallisesti aiheutettuihin ongelmiin liittyy tyypillisesti ennakoimattomia piirteitä, jotka haastavat tarkkarajaisesti määritetyt toimivaltuudet. Jotta yhteiskunnassa
selvitään vaikeista tilanteista,
on lainsäädännön mahdollistettava eri toimijoille riittävä
tilanteen edellyttämä joustavuus. Tämä taas lyö korvalle
vahvoille toimivaltuuksille
ominaista tarkkarajaisuuden
vaatimusta.
Sekä julkishallinnon että
yritysten osalla muutostekijöistä merkittävimpiä ovat
juuri kansainvälinen ja kotimainen verkottuminen sekä
yhteiskunnan eri toimintojen
riippuvuuden kasvu erilaisis-

ta teknisistä järjestelmistä.
Teknologian kehittyminen
on muuttanut vakavien onnettomuuksien luonnetta ja
se mahdollistaa myös aivan
uudenlaisen tarkoituksellisen
vaikuttamisen. Esimerkiksi
tietoliikenneverkkojen hyödyntäminen tiedusteluun tai
vaikuttamiseen on nykyään
käytännössä jokapäiväistä.
Olosuhteet ovat kehittyneet
sellaiseksi, että voimme löytää itsemme tilanteesta, jossa
emme edes tajua olevamme
vakavan vaikuttamisen kohteena. Vaikuttamiseen ja sen
torjuntaan liittyvä oikeudellinen epäsymmetria aiheuttaa
merkittäviä lisähankaluuksia.
Me toimimme oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja
vaikuttaja voi oikeudellisessa
mielessä toimia käytännössä
miten tahansa.
Ajantasainen kriisilainsäädäntö ja sen sisältämät
tarkoituksenmukaiset toimivaltuudet viranomaisille ovat

Tuula Rahkonen

Veli-Pekka Nurmi
professori
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Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Teht

Nimi

Puhelin

Sähköposti

050 596 8659
044 778 4588
044 588 6588

jkossila89@gmail.com
hannu.polonen@salo.fi
tomi.hoppela@turku.fi

040 523 6815
050 342 6480

erkki.kallio48@gmail.com
teemu.nepponen@seutuposti.fi

044 244 8020
044 484 5613

hannupetranen1@gmail.com
jylenius@gmail.com

0400 971 863
040 528 1741

teroheinila@luukku.com
mika.pitkanen@karinaislainen.com

0440 722 070
040 559 1752

kari.laiho@mpy.fi
jouko.pistemaa@lailanet.fi

050 553 0753
050 596 8659

mikko.kuusisto@turku.fi
jkossila89@gmail.com

050 350 0725
0500 593 450

olli-pekka.rastas@pihaportti.fi
jouko.rinne@pp.inet.fi

Työvaliokunta
Puhj
1. vpj
2. vpj

Johannes Kossila
Hannu Pölönen
Tomi Hoppela

Alastaron Reserviupseerit
Puhj
Siht

Erkki Kallio
Teemu Nepponen

Kosken Reserviupseerit
Puhj
Siht

Hannu Petranen
Jyrki Ylenius

Kyrön Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Tero Heinilä
Mika Pitkänen

Laitilan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Kari Laiho
Jouko Pistemaa

Liedon Reserviupseerit
Puhj
Siht

Mikko Kuusisto
Johannes Kossila

Loimaan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Olli-Pekka Rastas
Jouko Rinne

Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Juha Kallunen
Antti Keskitalo

040 525 3692
050 562 2698

juha.kallunen@metsakeskus.fi
anttijkeskitalo@gmail.com

040 541 2314
050 570 8325

jankaitaniemi@hotmail.com
anssi.heikkila@gmail.com

Naantalin Reserviupseerit
Puhj
Siht

Jan Kaitaniemi
Anssi Heikkilä

Nousiaisten Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Jaakko Rantasalo
Jaakko Rautio

041 548 8507
050 522 2223

jkrantajab@gmail.com
rautio.jaakko@gmail.com

050 401 3600
040 507 9852

obergen@gmail.com
tony.lonnback@gmail.com

Pargas Reservofficerare
Puhj
Siht

Ole Bergen
Tony Lönnbäck

Perniön-Särkisalon Reserviupseerit
Puhj
Siht

Urban Silén
Hannu Mikkola

0440 473 734
040 184 5190

nasenkartano@luukku.com
h.mikkola@me.com

Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Osmo Eerola
Jussi Mäkikangas

040 355 0846
045 128 4070

pkresups@luukku.com
jummak@utu.fi

040 735 3125
040 709 2895

raisionru@gmail.com
mika.leino@mikaleino.fi

044 778 4588
040 756 9429

hannu.polonen@salo.fi
tapio.turunen@salo.fi

040 551 3947
044 581 4674

aki.kj.laurila@gmail.com
tero.pirttila@sposti.net

Raision Reserviupseerit
Puhj
Siht

Markus Hietamäki
Mika Leino

Salon Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Hannu Pölönen
Tapio Turunen

Someron Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Aki Laurila
Tero Pirttilä

Taivassalon-Kustavin Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Heikki Hannula
Seppo Hellsten

0400 789 820
045 202 0163

pedacomix@gmail.com
hellstenseppo@gmail.com

0400 534 421
0440 121 097

juha-pekka.sainio@immottis.fi
miro.kaunisto@gmail.com

0400 520 620
0400 740016

heikki.laiho@heikkilaiho.fi
paulerik55@gmail.com

050 3060715
040 763 0500

matti.ankelo@gmail.com
pekka.virolainen@valmet-automotive.com

Turun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Juha-Pekka Sainio
Miro Kaunisto

Turun Reservimeriupseerit
Puhj
Siht

Heikki Laiho
Paul-Erik Lindström

Vakka-Suomen Reserviupseerit
Puhj
Siht

Matti Ankelo
Pekka Virolainen

Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerit
Puhj

Mauri Laitinen

044 745 0575

mauri.laitinen@vsp.fi

Åbolands reservofficersförening r.f
Puhj
Siht

Göran Bruun
Hans Nurmi

045 852 1390
0400 711 718

bruun.goran@gmail.com
hans.nurmi@kolumbus.fi
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Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Teht

Nimi

Puhelin

Sähköposti

050 539 4281
050 518 8529
0400 758 130

minna.nenonen@mpk.fi
hptuomin@gmail.com
reijo.hilpinen@gmail.com

0400 321 265
050 340 6468

alastaron.rakennustarvike@pp.inet.fi
perttu.eskola@gmail.com

044 504 4011
050 567 8904

satu.salokannel@gmail.com
reino.heikkila@halikko.salonseutu.fi

0400 443 396
0400 773 932

pauli.hyytiainen@kolumbus.fi
ranki.juha@kolumbus.fi

0400 826 169
044 313 8606

pekka.kanasuo@koskenseo.fi
jussi.lehtiranta@gmail.com

050 388 8283
0400 228 420

kai.sainio@lailanet.fi
miia.jalonen@lailanet.fi

050 512 5049
040 595 0185

hannulahti1@gmail.com
vesa.virtanen@ppn.inet.fi

0500 820 833
040 840 5406

jyri.louhis@gmail.com
kimmofinn@gmail.com

Työvaliokunta
Puhj
1. vpj
2. vpj

Minna Nenonen
Pekka Tuominen
Reijo Hilpinen

Alastaron Reserviläiset
Puhj
Siht

Tapio Vuolle
Perttu Eskola

Halikon Reserviläiset
Puhj
Siht

Satu Salokannel
Reino Heikkilä

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset
Puhj
Siht

Pauli Hyytiäinen
Juha Ranki

Kosken Reserviläiset
Puhj
Siht

Pekka Kanasuo
Jussi Mikkola

Laitilan Reservinaliupseerit
Puhj
Siht

Kai Sainio
Miia Jalonen

Loimaan Seudun Reserviläiset
Puhj
Siht

Hannu Lahti
Vesa Virtanen

Louhisaaren Reserviläiset
Puhj
Siht

Jyri Jylhä
Kimmo Kiiveri

Mynämäen Seudun Reserviläiset
Puhj
Siht

Sari Mastromarino
Timo Toivanen

0400 779 902
045 330 8284

sari.mastromarino@kolumbus.fi
timoktoiv@gmail.com

050 327 9774
040 715 3168

john.aaltonen@gmail.com
juha.ovaska@naantali.fi

Naantalin Reservinaliupseerit
Puhj
Siht

John Aaltonen
Juha Ovaska

Nousiaisten Seudun Reserviläiset
Puhj

Seppo Lundgren

0400 634 633

seppo.lundgren2@gmail.com

050 572 4607
040 774 1287

mikko.kulmanen@hotmail.fi
suvi.lahteenmaki@hotmail.com

040 590 4398

mattirik@gmail.com

Oripään Reservialiupseerit
Puhj
Siht

Mikko Kulmanen
Suvi Lähteenmäki

Paimion Seudun Reserviläiset
Puhj

Matti Mäkelä

Pargas Reservister- Paraisten Reserviläiset
Puhj
Siht

Peter Fredriksson
John Laurén

0400 322 392
040 514 5165

info@scandimarin.fi
john.lauren@alandsbanken.fi

Perniön-Särkisalon Reserviläiset
Puhj
Siht

Sami Karppinen
Jarno Lindroos
Niklas Vainio
Henri Haakana
Henri Jaatinen
Mika Nieminen

0440 181 522
0400 950 641

nvainio@gmail.com
henri.haakana@gmail.com

040 543 5423
040 522 3384

raision.reservilaiset@gmail.com
mika@tarp.fi

040 530 7549
0400 813 289

poskjar@elisanet.fi
makelapy@yahoo.com

Nuoriso- ja osaamistoimikunnan jäseniä ovat

050 339 1811
040 524 4984

vhonkane@gmail.com
janna.jarvinen@turku.fi

Niklas Heikkilä (Lieto), Markus Hietamäki (Raisio),
Antti Pihlava (Lieto), Sakari Salo (Kaarina-Piikkiö), Jussi Saarikallio
(Alastaro), Kai Sainio (Laitila) ja Juha Veijula (Kaarina-Piikkiö).

050 566 0051
050 524 0302

marko.oinas68@gmail.com
mauri.pietila@opisannointi.fi

040 737 8760
0400 739 075

ilkkasundqvist@hotmail.com
markku.vahtera2@pp.inet.fi

Salon Seudun Reserviläiset
Puhj
Siht

Jari Poskiparta
Paul Mäkelä

Turun Reservialiupseerit - Turun Reserviläiset
Puhj
siht

Ville Honkanen
Janna Järvinen

Uudenkaupungin Reserviläiset
Puhj
Siht

Marko Oinas
Mauri Pietilä

Vahdon Reserviläiset
Puhj
Siht

Ilkka Sundqvist
Markku Vahtera

Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset
Puhj
Siht

Esa-Ilmari Lahti
Seppo Lehto

040 546 0605
045 892 0848

esailmari.lahti@gmail.com
seppo.lehto@utu.fi

Hilkka Tapio

040 7515 542

hilkka.tapio@ramboll.fi

Naisten Valmiusliitto Turun ja Porin alueneuvottelukunta
Puhj

Kirsi Aittala

044 557 1389

Perinnetoimikunnan jäseniä ovat
Osmo Suominen (pj, Turku),
Petteri Peltomaa (Turku), Reijo Hilpinen
(Louhisaari), Kari Niinistö (Halikko),
Tom Säilä (Loimaa), Tapani Mikola (Raisio), Antti Yli-Paunu (Turku),
Pertti Järvinen (Salo), Olavi Nummela (Turku) ja Seppo Posio (Lieto).

Työvaliokuntaan kuuluvat
Minna Nenonen (Oripää), Johannes Kossila (Lieto), Hannu Pölönen
(Salo), Reijo Hilpinen (Mynämäki), Pekka Tuominen (Turku),
Tomi Hoppela (Naantali) ja kutsuttuna Erkki Lehmus (siht, toimisto).

Urheilutoimikuntaan kuuluvat
Markus Salo (Alastaro), Tero Heinilä (Kyrö), Jussi Hurri (Kyrö), Kari
Mahlberg (Salo), Satu Salokannel (Halikko), Timo Ojala (Alastaro) ja
Juha-Pekka Nieminen (Alastaro) ja Markku Keskitalo (Mynämäki).

Viestintätoimikunnan asioita hoitavat

Maanpuolustusnaisten Liiton Varsinais-Suomen Piiri
Puhj

Pekka Tuominen (Turku), Marko Erkkilä (Turku), Tuomas Helenius (Salo),
Kimmo Qvist (Naantali), Ari Peltonen
(Mynämäki), Oskari Kuuskoski (Raisio)
ja Markku Kallio (Turku).

samikarpp@gmail.com
jarno.s.lindroos@gmail.com

Raision Reserviläiset
Puhj
Siht

Ampumatoimikuntaan kuuluvat

040 728 4073
045 279 0595

Pöytyän Seudun Reserviläiset
Puhj
Siht

PIIRIEN YHTEISET TOIMIKUNNAT
VUONNA 2020

kirsimaaret55@gmail.com

Tuula Rahkonen (Raisio), Veli-Pekka Nurmi (pj, Turku),
Tomi Hoppela (Naantali), Simo Saarikallio (Alastaro),
Jukka-Pekka Suominen (Turku) ja Kasperi Saarinen (siht, Salo).
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Talvisodan niukkaa tiedotusta
tehtiin vapaaehtoisvoimin
SA-kuva

Helena Pilke

P

uolustusvoimat perusti tiedotusosaston
– alkuvuosinaan sanomatoimistoksi kutsutun
– vuonna 1934 ja aloitti
reserviläisten tiedotuskoulutuksen kevättalvella 1937.
Tiedotuksen kertausharjoituksissa ehti käydä noin 70
toimittajaa ja mainosmiestä.
Heidät oli ajateltu sijoittaa
rintamalla oleviin joukkoosastoihin hoitamaan sisäistä tiedotusta, ja näihin
tehtäviin valtaosa heistä
liikekannallepanossakin
määrättiin. Jatkosodan tehokkaat TK-joukot organisoitiin vasta keväällä 1941
saksalaisen mallin mukaisesti.
Rintamamiehet pyrittiin
pitämään ajan tasalla sodan
yleistilanteesta ja maailman
tapahtumista niin hyvin
kuin mahdollista. Lokakuussa 1939 armeija alkoi
julkaista ylimääräisiin kertausharjoituksiin kutsutuille
reserviläisille Aseveli-lehteä,
joka ilmestyi koko talvisodan ajan aluksi kolme, sitten
kaksi kertaa viikossa. Se oli
enemmän maanpuolustushenkinen lukemisto kuin
varsinainen uutisväline.
Uutisia miehille tarjoili
kymmenkunta rintamalehteä, jotka olivat useimmiten
monistettuja paperiliuskoja.
Aineiston joukko-osastojen
valistusupseerit saivat radion uutisista; kuuluttaja
luki ne saneluvauhtia. Jatkosodan aikana rintamalehdet
kehittyivät lähes sanomalehtien kokoisiksi ja veroisiksi
tiedonvälittäjiksi.
Kotirintamaa ei unohdettu, vaikka tiedotus oli kovin
niukkaa. Päämajan propagandaosastoksi (propaganda-sana oli tuolloin vielä
täysin neutraali) muuttunut
puolustusvoimien sanomatoimisto jakoi lehdille päämajan päivittäisiä sotatilannetiedotuksia. Ne kertoivat
vain, millä rintamanosilla oli
taisteltu ja millaisia vihollisen tappiot olivat, paljonko
viholliskoneita oli ammuttu
alas ja mitä kotirintaman
kohteita oli pommitettu.

Yritykset mukana
maanpuolustuksessa
Propagandaosastolta lähti
myös pienimuotoisia rintamakuvauksia, joita kirjoittivat yleensä valistusupseerit
ja sotilaspapit. Näitä saatiin
jakoon harvoin, mutta ne
olivat kysyttyjä: jokainen
kirjoitus ilmestyi parissa

kymmenessä lehdessä eri
puolilla maata.
Taistelujen hieman rauhoituttua päämaja järjesti
koti- ja ulkomaisille toimittajille rintamamatkoja.
Niiden tuloksena Turun Sanomat julkaisi helmikuussa
1940 kolmiosaisen ”Karjalan kannas kestää! Välähdyksiä matkalta Suomen
puolustusrintaman miesten
pariin” -artikkelisarjan.
Kirjoittajaksi lehti ilmoitti
rintamalle lähettämänsä erikoiskirjeenvaihtajan. Uusi
Aura julkaisi tammikuussa
Mika Waltarin kaksiosaisen
”Metsä poikiansa suojelee”
-artikkelin. Waltari käväisi
Kollaan rintamalla joulun
alla.
Vapaaehtoisten armeijalle
antama apu oli merkittävä.
Liikeyritykset maksoivat
vuoron perään Aseveljen
painatuslaskuja ja pari tiedotuksen kertausharjoituksissa käynyttä mainosmiestä
kävi noutamassa ruotsalaisilta kollegoilta mittavan
raha-avustuksen päämajalle.
Ylioppilaiden Maan Turva
-järjestö viihdytti rintamajoukkoja ja tarkkaili kotirintaman mielialoja.
Tiedotuskurssilaisten
eli Propaganda-Aseveljien
omistama Finlandia Uutistoimisto, jonka oli määrä
hoitaa vuoden 1940 Helsingin olympialaisten tiedotus, muuttui päämajan
näppäräksi käsikassaraksi,
joka hoiti mitä erilaisimpia
tehtäviä ilmaisematta yhteyttään puolustusvoimiin
– tällaisen ”puolueettoman”
tiedotuksen ajateltiin olevan
luotettavampaa.

Aseveli-lehteä luetaan YH:n (ylimääräisten kertausharjoitusten) aikaan syksyllä 1939.
SA-kuva

Radio oli ykkösmedia
Tärkein tiedotusväline oli
radio. Yleisradio lähetti joka päivä puolustusvoimien
ohjelmaa tunnin ajan. Sitä kuunneltiin kodeissa ja
Karjalan korvessa, jossa
radioreportterit Pekka Tiilikainen ja Enzio Sevón kiersivät ääniautolla. Tiilikainen
teki kolmessa kuukaudessa
yli 130 selostusta. Osa on
edelleen tallella YLEn Areenassa.
Kokonaisuutena talvisodan tiedotus onnistui suhteellisen hyvin. Kalle Lehmus, josta tuli jatkosodan
tiedotuksen keskeinen toimija, totesi, että ”kaikkien
henkisten voimien mobilisaatio muodostui spontaanisti täydellisemmäksi ja
voimakkaammaksi kuin se
olisi voinut minkään järjestelyjen avulla olla”.

Pekka Tiilikainen haastattelee sotilaita Lieksan suunnalla.

15

1/2020

VIESTINTÄ

Reserviläisviestintä
on sisäistä viestintää
Mika Kalliomaa

A

sevelvolliset muodostavat Puolustusvoimat.
Sodanajan kokoonpanosta vain muutama prosentti
on Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Samoin
varusmiehet muodostavat
Puolustusvoimien rauhanajan
suurimman henkilöstöryhmän. On siis perusteltua ajatella, että asevelvollisuusviestintä
on sisäistä viestintää.
Pääosa reserviläisille suunnatusta viestinnästä tapahtuu
osana yhteiskunnallista viestintäämme, kun huomioidaan
kaikki viestinnän keinot: puheet, artikkelit, esitelmätilaisuudet, julkiset esiintymiset,
messut ja näytökset.
Kertausharjoitukset ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tilaisuudet ovat
suoraa reserviläisviestintää.
Tämän lisäksi koen, että on
tärkeää luoda väyliä tuottaa faktatietoa reserviläisille

Puolustusvoimiin liittyvistä
asioista. Näin varmistamme,
että reserviläiset pysyvät kehityksessä mukana ja voivat
osallistua yhteiskunnalliseen
keskusteluun informoituna ja
oman käsityksensä luoneina.
Järjestöjen kautta tavoitamme hyvin aktiiviset reserviläiset, tästä erinomaisena
esimerkkinä toimii Parivartiolehti. Informatiiviset ja moninäkökulmaiset artikkelit
mahdollistavat eri asioiden
seuraamisen. Ilman Parivartion kaltaisia viestinnän kanavia
viestintämme reserviläisille ei
onnistuisi. Voisi luonnollisesti
ajatella, että Puolustusvoimilla tulisi olla oma, pelkästään
reserviläisille suunnattu lehti,
mutta ehkä kuitenkin nykyinen malli tuottaa monipuolisemman sisällön.
Ruotuväki-lehti täyttää osin
tätä tarvetta, vaikkakin lehdessä kirjoitetaan Puolustusvoimien toiminnasta paljolti
varusmiehen näkökulmasta.

Järjestöjen lehdissä sisältöjen
valinta on reserviläisten ja
aktiivisten turvallisuuden tekijöiden käsissä, joten uskon
sisältöjen palvelevan erinomaisesti reserviläisiä.

Reserviläiset
halutaan mukaan
Puolustusvoimien viestintä on
kehittynyt paljon 2010-luvulla
erityisesti verkkoviestinnän ja
sosiaalisen median kanavien
kautta. Uudet viestinnän kanavat luovat mahdollisuuden aiempaa nopeampaan, osallistavampaan ja moniäänisempään
viestintään. Arjesta voimme
kertoa aivan uudella tavalla.
Nykyään toimija voi olla
itse media eli tuottaa ja jakaa
sisältöä omilla kanavillaan ohi
perinteisen median. Uskon,
että uudet kanavat mahdollistavat reserviläisillekin aivan
uudenlaisen mahdollisuuden
kohdennettuun seurantaan
ja vaikuttamiseen myös Puolustusvoimia ja sotilaallista

maanpuolustusta koskevissa
asioissa.
Puolustusvoimien kannalta
on tärkeää, että myös reserviläiset osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun Puolustusvoimista ja sotilaalliseen
maanpuolustukseen liittyvissä
asioissa.
Koko ajan syntyy myös
uusia kiinnostavia keskustelun tiloja -vuorovaikutteisia
ympäristöjä, joissa jaetaan
mielipiteitä ja kokemuksia.
Prikaatimme tiedottajan, Sanna Närän, tuore Jyväskylän
yliopistoon tehty progradutyö nostaa esiin meemit osana
Puolustusvoimista käytävää
keskustelua ja kokemusten
vaihtoa.

Meemejä arjesta
Huumori ja kokemusten jakaminen ovat keskeisiä yhteenkuuluvuuden tunteen
ilmenemismuotoja. Tutkimus
osoittaa kuinka paljon Puolustusvoimista ja sen arjesta

Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan
muutoksen vaikutuksia

Y

hdysvallat on nimennyt läntisen Tyynenmeren trooppisen
alueen (Indo-Pacific) olevan maan puolustusstrateginen painopistealue. Se
on jo aiemmin aloittanut
joukkojen vetämisen pois
Lähi-idästä, Afrikasta ja
Afganistanista. Olemme
myös kuulleet uutisia Naton budjetin leikkauksista. Strateginen muutos on
antanut aiheen huolestua
Yhdysvaltain mahdollisesta
vetäytymisestä tai ainakin
leikkauksista Euroopan
puolustuksessa.
Kuitenkin 2014 jälkeen
suunta on ollut toinen. Venäjän länsirajaan rajoittuvien liittolaisten puolustusta on vahvennettu Naton
rotatoivilla taisteluosastoilla ja ilmavalvonnalla. Läsnäoloa on lisätty Itämerellä
ja pohjoisilla merialueilla.
EU ja erityisesti sen Naton jäsenmaat ovat saaneet
presidentti Trumpilta viime vuosina tiukkoja vaatimuksia vahvistaa puolustusbudjettiaan. Taustalla
hänen halunsa siirtää lisävastuuta eurooppalaisille
liittolaisille. Euroopan suuret jäsenmaat ovat alkaneet
pohtia puolustusta ilman
Amerikkaa.
Saksa edustaa jatkuvuutta Euroopan yhteisessä puolustuksessa edistäen
samalla läntistä puolustusintegraatiota. Sen ke-

hysvaltiokonsepti käsittää
yhteistyön parinkymmenen
EU / Naton jäsenen kanssa
Pohjoismaista Baltiaan ja
edelleen Britannian, Benelux-maiden, mukaan lukien
Sveitsi, kautta EU:n itäiselle rajalle ja Mustallemerelle
Bulgarian etelärajalle.
Suomi on allekirjoittanut
kehyssopimuksen Saksan
kansa. Saksa ei ole ollut
halukas lähtemään USA:n
rinnalle tai korvaamaan
sen Tyynelle merelle siirtyviä voimia Lähi-idässä.
Saksan puolustusvoimat on
saanut kansallista kritiikkiä puolustusvalmiudesta
ja byrokratian hankintoja
nakertavasta vaikutuksesta.
Britannia on antanut
lupauksia Brexitin jälkeen
pysyä sopimissaan puolustusyhteistyön kuvioissa.
Erityissuhde Yhdysvaltoihin ja penseys EU:n yhteiseen puolustukseen on
ilmennyt sen voimakkaassa
Naton kannatuksessa. Lisäksi se hakee kehysvaltioperiaatteella laajaa yhteistyötä Naton ulkopuolelta
yhdeksän EU:n jäsenmaan
kanssa, Suomi mukaan
luettuna. Sen nopean toiminnan taisteluosasto (JEF)
edustaa eurooppalaisen kehysvaltioperheen korkeinta
valmiutta. Britannia osallistuu Hormuzin salmen
liikenteen turvaamiseen
USA:n rinnalla.

Sen arvioidaan suuntaavan merellistä läsnäoloaan
Lähi-idästä ja Afrikasta
Tyynenmeren suuntaan,
maailman talouden ja politiikan keskeisille alueille,
missä Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen jännite jatkunee pitkälle tulevaisuuteen.
Suurvaltojen voimannäyttö ja varustelukilpailu syö
globaalin talouden voimavaroja yhdessä Korona
viruksen ja ilmastonmuutoksen ongelmien kanssa.
Siitä seuraa pienten maiden
ongelmat pysyä mukana
vauhdissa.
Ranska tavoittelee Euroopan puolustuksen ja
omaa itsenäistä strategista
konseptia ottamalla ajoittain etäisyyttä Yhdysvaltoihin. Se tarjoaa interventioaloitetta (E12) jäykkien
EU-instituutioiden ohitse,
tähdäten ensi sijassa Afrikkaan. Brexitin jälkeen
Macron korostaa maan
olevan EU:n ainoa ydinasevaltio. Ranska tukee myös
merkittävästi eurooppalaisten asejärjestelmien yhteiskehittämistä tavoitteena olla itsenäinen toimija
USA:n ja Venäjän välissä.
Myös Ranska etsii myös
tukikohtamahdollisuuksia
Tyynenmeren taloudellisen
ja poliittisen vallan alueilta.
Italiaa kiinnostaa Välimeri, Pohjois-Afrikan maahantulovirrat sekä Välimeren pohjan luonnonvarat.

Tammikuun Libyan tilannetta käsitelleessä kokouksessa Berliinissä Italia ja
Ranska olivat kovin erimielisiä. Sitä ei ollut omiaan
lieventämään Macronin
unohtama kutsu Italialle
saapua taannoiseen Välimeri-kokoukseen Pariisiin.
Italialla on oma kehysvaltiokonseptinsa Itävallan, Unkarin, Slovenian ja Kroatian kanssa, jonka akuuttina
fokuksena on Välimeren
valvonta ja turvallisuus.
Välimeren luonnonvarojen keskusteluun osallistuvat kaikki rantavaltiot,
Italia ja Ranska etunenässä
sekä toisaalta Venäjä Turkin kanssa. Italia-Ranska
nokittelu heikentää EU:n
yhtenäisyyttä.
Yhdysvaltain mukana
olo Natossa ydinaseineen
on keskeistä. Yhdysvaltain
kahdenväliset sopimukset
ovat silti nousseet liittosopimuksen rinnalle johtuen
Trumpin oikuttelevasta
suhtautumisesta Natoon.
Suomessa sotilaallisen liittoutumisen ja EU:n yhteisen
puolustuksen kannatus on
noussut, joka ehkä selittää
MTS:n kyselytutkimuksen
sotilaallisen liittoutumisen
kannatuksen kasvun, mutta hienoisen laskun Naton
kannatuksessa. Kahdenvälinen ja monenkeskinen
läntinen yhteistyö vahvistaa Suomen kokonaispuolustuksen verkottumista ja

Tuula Rahkonen

Prikaatin komentaja Mika Kalliomaa toimii Parivartion
tukirenkaan suojelijana.

keskustellaan eri kanavilla ja
tavoilla. Kokemusten jakajat
ovat todennäköisesti suurelta
osin reserviläisiä ja osallistuvat
täten sotilaallisesta maanpuolustuksesta käytävään keskusteluun ja mielipiteen muodostukseen.
Meemejä ja tarinoita syntyy
käytännön arjesta. Kaikessa
kirjossaan ne kuvaavat ajan
tavalla toimintaamme. Ne
ovat osa sitä laajaa keskustelua, jota sotilaallisesta maan-

puolustuksesta yhteiskunnassa
käydään.
Viestinnän näkökulmasta
yhteiskunnallinen läpinäkyvyys on kirjaimellisesti sisäänrakennettu Puolustusvoimiin,
koska kansalaiset asevelvollisina ovat toimintamme sisällä
luomassa käsitystä meistä sekä
viestimässä siitä kukin tavallaan eteenpäin
Kirjoittaja on
prikaatikenraali ja
Porin prikaatin komentaja.

ASIANTUNTIJALTA

asevoimien operatiivista
yhteensopivuutta.
Yhdysvaltain kongressi on asettamassa esteitä
Trumpin ajatuksille vetäytyä Natosta. Lainsäätäjät
antavat yhteistuumin tukensa Natolle tehden näin
Trumpille vaikeammaksi
yksipuolisesti irtaantua
Natosta. Edustajainhuone
on hyväksynyt lain, joka
estää budjettivarojen käytön liittokunnasta eroamiseen.
Naton todetaan edelleen
vahvistavan transatlanttisia
suhteita, joita on rasittanut
Trumpin Euroopan puolustusmenojen kritisointi,
riitaisuus kauppasuhteissa, vetäytyminen Iranin
ydinsopimuksesta, Turkin
Syyria-operaatio sekä Turkin venäläisen ilmapuolustusjärjestelmän hankinta.
Trump on luvannut vahvistaa lain 2020 puolustusbudjetista mutta vuoden
2021 sotilasbudjetin leikkauksia pelätään.
Vaikka USA:n puolustusstrateginen johto on perännyt Yhdysvaltoja rajoitta
maan osallistumista Lähiidän kriisiin, niin vajaassa
vuorokaudessa Bagdadin
iskun jälkeen ilmoitettiin
3500 sotilaan keskittämisestä alueelle. Toukokuusta
lähtien lisäys olisi kaikkiaan 20 000 sisältäen Patriot
ilmatorjuntajärjestelmän ja
hävittäjät. Puolustusstrate-

gisen johdon fokus on kuitenkin Venäjän ja Kiinan
asevoimien haastamisessa.
Bagdadin ilmaisku saa
myös kritiikkiä. Sen ei
todeta olleen linjassa kansallisen strategian kanssa.
Hallinto panee parastaan
painostaakseen Irania sen
hegemonian rajoittamiseksi Lähi-idässä, samalla
epäillen, että painostus
tukee Saudi-Arabian hegemoniapyrkimyksiä. Saudit
halutaan pitää ruodussa
pääasiassa taloudellisella
ja diplomaattisella painostuksella, tarvittaessa pelotteella.
Jos Iran ei taivu, siitä voi
seurata muutoksia suunniteltuihin hupputekniikan
hankintoihin, joita tarvitaan kohtaamaan Kiina
ja Venäjä. Todetaan, että
pieni operaatioiden määrän lisäys kuten droonien
täsmäkäyttö ja pienet joukkojen lisäykset tulisi hoitaa
operaatioiden ja huollon
momenteilta eikä hankintojen kustannuksella, jolloin voidaan pysyä strategiasuunnitelmien raameissa.
Kukaan ei halua sotaa ja
Yhdysvallatkin kaihtaa
suoraa hyökkäystä Iraniin.
Mieluummin puhutaan Iranin pysäyttämisestä alueille, joilla sen on jo vuosia
ajateltu pysyvän.
Seppo Ruohonen,
everstiluutnantti evp.
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Vapaussodan perinneyhdistyksen
25-vuotisjuhlaa vietettiin Turussa
Kari Nummila

Kari Nummila

aatin diktatuurin kauhuilta.

V

Historiaa ei tunneta

apaussodan perinneliiton Varsinais-Suomen perinneyhdistyksen 25-vuotisjuhlassa Turussa Heikkilän sotilaskodissa
26. tammikuuta haettiin yli
sadan juhlavieraan voimin
mielenkiintoisella tavalla historiallista tuntumaa aikoihin
yli sata vuotta sitten; juhlan
ohjelmaan sisältyi poikkeuksellisenkin paljon niin henkistä kuin fyysistäkin tarjontaa.
Jälkimmäisestä oli näet
nautittavana aika autenttinen
kokemus siitä, mitä sisälsi ja
miltä maistui Kankaanpään
kansanopistolla talvella 1918
vapaussotureille tarjottu tyypillinen lounas: pääruokana
oli ruisleipää ja voita, keitettyjä perunoita ja kaiken
kruununa todella maittavaa
sianlihakastiketta eli kunnon
läskisoosia sekä lisukkeina
suolakurkkua ja puolukkaa.
Jälkiruoaksi tarjottiin vispattua ruispuolukkapuuroa.
Yleisö kiitteli lounasta, joka
varmasti saisi hyvän arvosanan ravintoeksperteiltäkin!
Tämä pieni esimerkki kertoo
osaltaan ehkä siitäkin, miksi
maan laillisen hallituksen,
senaatin joukot kukistivat
vallankumoukselliset ja varmistivat jo ennen kapinaakin
maailman demokraattisimpiin valtioihin kuuluneen
Suomen säästyvän proletari-

Yhdistyksen pöytäkirjat ovat
kadoksissa 15 ensimmäiseltä
toimintavuodelta. Osin tästä
syystä osaston historian dokumentointia ei saatu julkaistuksi ennen juhlapäivää. Yhdistyksen ”primus motor”,
koollekutsuja 1.10.1992 oli
kenraaliluutnantti Erkki Setälä (1917–2013). Yhdistys
rekisteröitiin kuitenkin vasta
16.8.1994. Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Fossi kysyi
tervehdyspuheessaan ”mitä
tarkoittaa Vapaussodan perinnetyö?”
Fossi kertoi parilla esimerkillä, mitä käytännön perinnetyö tarkoittaa. Hän otti
esille vuoden 1917 suurlakon
jälkeen heti 21. marraskuuta
käydyn Paperitehtaan/Vesikosken taistelun Loimaalla.
Siinä olivat vastakkain Loimaan suojeluskuntalaiset
vastustaen punaisten valtaa.
Punaisten puolella taisteli
Loimaan ja Turun punakaartilaisia sekä venäläisiä sotilaita. Kummaltakin puolelta
kaatui kaksi taistelijaa.
Tätä merkittävää kahakkaa pidetään osaltaan yhtenä
ensimmäisenä punakapinan/
vallankumousyrityksen alkutahtina. Tapahtumaa muisteltiin Loimaalla 21.11.2017.
Turussa pidettiin suojeluskunnan perustamisen muis-

Professori Martti Häikiön juhlaesitelmän aiheena oli Suomen itsenäistymisen vaiheet ja Tarton rauhansopimus.

Juhlayleisöä oli paikalla sankoin joukoin.

tojuhla huhtikuussa 2018.
Fossi toivoi, että Vapaussodan perinnetyöhön saataisiin nykyistä paljon enemmän myös nuoria aikuisia.
Oma ongelmansa on se, että
Suomen historiaa tunnetaan
huonosti. Esimerkiksi sanomalehdistö ei juuri kerro mitään vapaussodasta: vallalla
on yksipuolinen, ”pohjantäh-

teläinen totuus”!
Juhlassa puhunut professori Martti Häikiö totesi, että
ihmistä ei voi loukata syvemmin kuin kuvaamalla väärin
hänen historiansa. Tärkeätä on kansakunnan käsitys
omasta itsestään, kansakunnan identiteetti.
Suomessa oli yleisillä ja
yhtäläisillä, vapailla vaaleilla

Timo Mäki (vas.), Esko Joutsikoski ja Martti Häikiö laskivat seppeleen Turun tuomiokirkon itäpäässä sijaitsevalle
Vapaussodassa Isänmaan puolesta kaatuneiden haudalle.

valittu eduskunta. Se oli toiminut jo vuodesta 1907. Nyt
sen rinnalle oli säädetty yleinen ja yhtäläinen vaali- ja äänioikeus kuntavaaleissa. Ne
oli määrä pitää maaliskuussa.
Voidaan sanoa, että Suomella
oli jo silloin maailman kansanvaltaisin, demokraattisin
poliittinen järjestelmä, Häikiö sanoi.
Valtion historian merkittävä käännekohta on sen
itsenäisyyden synty. Tänä
vuonna vietetään itsenäistymisvaiheen päättäneen
Tarton rauhansopimuksen
satavuotismuistoa. Rauhansopimus Suomen ja Venäjän
välillä solmittiin 14. lokakuuta 1920 Tartossa ja se astui
voimaan vuoden viimeisenä
päivänä. Se päätti kolme
vuotta jatkuneen epäselvän
ja sotaisan vaiheen maiden
välisessä historiassa.
Suomessa oli yleisillä ja yhtäläisillä vapailla vaaleilla valittu eduskunta. Se oli toiminut jo vuodesta 1907 alkaen.
Nyt sen rinnalle oli säädetty
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myös kuntavaaleissa. Ne
oli määrä pitää maaliskuussa.
Voidaan sanoa, että Suomella
oli maailman kansanvaltaisin
ja demokraattisin poliittinen
järjestelmä.
Suomessa oli silloin vielä
venäläinen sotaväki ja laivasto, ehkä jopa 75 000 miestä.
Huomattava osa siitä asettui
Venäjän vallankumouksen
puolelle. Maan rajoja valvoivat venäläiset santarmit ja
useimmilla paikkakunnilla
valta oli päätynyt työväenjärjestöjen käsiin. Se merkitsi
eduskunnan syrjäyttämistä,

sananvapauden lakkauttamista ja perinteisen oikeusvaltion kaatamista.
Muodostettiin Suomen
kansanvaltuuskunnaksi nimetty hallitus ja työväenvalta, sosialistinen työväentasavalta, joka ulottui punakaartin johtamiin kuntiin. Sillä oli
oma armeija, punakaartit. Ne
saivat aseensa venäläisiltä.
Osa senaatin, maan laillisen
hallituksen jäsenistä totesi
julkilausumassaan mm, että
”muutamien vallanhimoisten henkilöiden yllyttämänä
on osa Suomen kansalaisista
noussut vieraisiin pistimiin
ja voimiin nojaten kapinaan
Suomen eduskuntaa ja sen
asettamaa laillista hallitusta
vastaan”, Häikiö selvitti.

Sinisiä ristejä
Juhlassa jaettiin seuraavat
perinneliiton myöntämät
huomionosoitukset: Sininen
risti miekoin: Lauri Lamppu.
Sininen risti havunoksatunnuksella: Markus Hietamäki,
Eero Joutsikoski, Tuula Rahkonen, Jorma Ake ja Seppo
Papunen.
Vapaussodan perinneliiton
tervehdyksen esitti hallituksen jäsen Timo Mäki. Muut
tervehdykset: Varsinais-Suomen liitosta Ilkka Kanerva,
Turun kaupunginhallituksesta Lauri Kattelus, Puolustusvoimista kontra-amiraali Jori
Harju, Lottaperinneyhdistyksestä Pia Lindell ja VarsinaisSuomen sotaveteraanipiiristä
Esko Laine.
Tilaisuuden musiikista vastasivat Laivaston soittokunta
ja Kannelkuoro.

17

1/2020

KENTÄN KUULUMISIA

Laitilaan perinnetila ja
Patria-kilta
Kai Sainio

M

oni Parivartion lukija tietää Laitilan
urheilutalon, mutta vain harva sen historiaa.
Alun perin talo rakennettiin vuonna 1939 suojeluskunnan taloksi. Innokas
suojeluskuntalainen apteekkari Anton Ruumen mahdollisti tämän, hän rahoitti
koko rakennushankkeen.
Viereiseltä urheilukentältä, joka rakennettiin myös
Ruumenin lahjoitusvaroin,
on lähdetty niin talvi- kuin
jatkosotaankin.
Rakennus on toiminut
myös kahteen otteeseen
sotasairaalana. Kun suojeluskunnat määrättiin lakkautettaviksi,
rakennus
lahjoitettiin Laitilan yhteiskoululle. Myöhemmässä
vaiheessa sitä on laajennettu
ja 1950-luvun lopulta alkaen se on toiminut urheilutalona.
Keväällä 2018 virisi keskustelu perinnetilan saamiseksi Laitilaan. Aluksi asiaa
lähtivät viemään eteenpäin
kuusi yhdistystä. Kaupungin kanssa käydyt neuvottelut johtivat siihen, että
saimme tilat urheilutalon
toisesta kerroksesta. Mikä

Kai Sainio

tähän sopisikaan paremmin,
kuin entinen suojeluskunnan talo. Byrokratiat vievät
aikansa ja tilan remonttiin
päästiin heinäkuun lopussa
2019. Saamassamme tilassa
tehtiin monenlaista korjaustoimenpidettä ja kirjanpidon mukaan 250 talkootunnin jälkeen tila oli valmis
käyttöön.
Haasteellisinta oli rahoittaa kulut, jotka kuitenkin
saatiin järjestymään tilapäisrahoituksen kautta. Tilojen valmistumisen myötä
heräsi ajatus juhlistaa tilaa
ja avajaiset päätettiin pitää
30.11.2019. Samana päivänä muistelimme Talvisodan
alkamista ja juhlistimme
myös rakennuksen 80-vuotistaipaletta.

Laitilan Patria-kilta
Tilojen hallinnointiin ja
erilaisten perinnetilaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen päätimme perustaa Laitilan Patria-killan.
Perustajayhdistyksiä ovat
Laitilan Kaatuneitten Omaiset, Laitilan Sotaveteraanit,
JR56 ja 60 killan Laitilan
alueosasto, Laitilan Reserviupseerit ja Laitilan Reservialiupseerit.
Yhdistyksen puheenjohta-

Runsas kävijämäärä yllätti tilaisuuden järjestäjät.

jaksi valittiin Jussi Perkkola,
hallituksen jäseninä Raimo
Grönberg, Untamo Jousamaa, Eero Kuisma, Jarmo
Mäki-Arvela, Eino Palonen,
Kai Sainio, Hannu Sarajuuri
ja Raimo Syrjälä.
Killan ensimmäinen koitos oli sitten 30.11. järjestet-

Paavo Salonen
20.8.1937–29.1.2020

E

verstiluutnantti Paavo
Salonen toimi VarsinaisSuomen Reservipiirien
toiminnanjohtajana ja Parivartio-lehden päätoimittajana
vuosina 1986–1994.
Kadettikunnan kunniajäsen ja Turun kadettipiirin
kunniapuheenjohtaja everstiluutnantti Paavo Salonen oli
täsmällinen ja tunnollinen
upseeri. Hänen kanssaan keskustellessa ja toimiessa välittyi
lämmin huolenpito nuorempia ja kunnioitus vanhempia
maanpuolustajia kohtaan.
Voimakas maanpuolustusaate
ohjasi Paavoa itseään sekä hänen kanssaan työskennelleitä
tekemään parhaansa.
Paavo Salonen toimi koko
elämänsä, upseerinuran ja
sen jälkeisen ajan kadettilupauksen mukaisten arvojen
puolesta. Hänen esimerkillinen olemuksensa ja velvollisuudentunto ovat upseerin
esikuvana meille kaikille.
Puolustusvoimien palveluksesta everstiluutnantti
Paavo Salonen siirtyi reserviin
vuonna 1986 Pääesikunnan
komento-osaston toimistopäällikön tehtävästä. Tuossa

tehtävässä hankkimaansa ja
omatoimisesti kartuttamaansa heraldista osaamista Paavo Salonen hyödynsi muun
muassa suunnittelemalla Kadettikunnan ansiomitalin sekä
Turun kadettipiirin lipun ja
pöytäviirin. Paavo toimi Turun kadettipiirin historiatoimikunnan puheenjohtajana
ja yhtenä historiateoksen kirjoittajana. Teos ”Kadettiveljeyttä Tammivyöhykkeellä”
on Kadettikunnan historian
ensimmäinen yksittäistä kadettipiiriä käsittelevä historia.
Pioneeriaselajin joukkoosastotehtävissä, yksikön
päällikkönä ja oppilaskunnan kuraattorina Reserviupseerikoulussa, Taistelukoulun
opettajana ja ylempien esikuntien tehtävissä Paavo Salonen
oli arvostettu upseeri ja pidetty palvelustoveri. Hänen
rakkain urheilulajinsa oli pesäpallo, jossa hän oli aikanaan
mestaruussarjan pelaaja ja
myöhemmin pesäpallotuomari. Palvelusuransa jälkeen hän
asui Turussa ja ollen Turun
kadettipiirin aktiivinen jäsen
ja itseoikeutettuna läsnä kadettipiirin hallituksen koko-

ty näyttely. Tilaan järjestetty
näyttely sisälsi Talvisotaan
sekä suojeluskuntaan liittyvää esineistöä aseita, pukuja, mitaleita ja runsaasti
Laitilaan liittyvää valokuvamateriaalia. Suurelta osin
Untamo Jousamaan keräämää esineistöä. Tilaan on

saatu myös lahjoituksena
apteekkari Ruumenin sohvakalusto 1900-luvun alkupuolelta. Kolmena päivänä
auki ollut näyttely keräsi
järjestäjien yllätykseksi noin
300 kävijää. Tammikuusta alkaen tilaa ja näyttelyä
esitellään Laitilan koulujen

oppilaille.
Killan tarkoituksena on
kerätä ja dokumentoida
itsenäisyyden vaalimiseen
ja vapautemme puolustamiseen liittyvää laitilalaista
materiaalia. Näistä pyrimme jatkossa rakentamaan
erilaisia teemanäyttelyitä.

MUISTOKIRJOITUS

uksissa aina 2010-luvulle asti,
jossa joukossa hän viihtyi ja
oli innostunut kadettiperinteiden vaalija ja Kadettikunnan institutionaalisen tiedon
välittäjä. Viime vuosina hän
oli ylpeä lapsenlapsistaan ja
innostunut metsän antimista,
sienistä ja marjoista.
Voidaan sanoa, että Paavo
Salonen oli omaksunut Kadettikunnan toiminnan elämäntehtäväkseen toimiessaan
lukuisissa luottamustehtävissä
yli 40 vuoden ajan. Hän oli aikanaan myös käynnistämässä
Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetusta kouluista.
Tuon työn tuloksena sadat
tuhannet suomalaiset ovat
tavanneet kadettiupseerin
kouluissa tai muissa tilaisuuksissa pidettyjen luentojen ja
puheiden yhteydessä, sekä vielä suurempi joukko Kadettikunnan sähköisten tieto- ja
oppimisaineistojen palveluissa. Viime vuosina yksi Paavon pohdinnan kohteista oli
nuorten upseerien aktivointi
mukaan järjestötoimintaan.
Ainutlaatuisesta ja merkittävästä elämäntyöstään Paavo
Salonen sai lukuisia huomion-
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

Tuula Rahkonen

Uudet valmiuspäälliköt
aloittaneet tehtävissä
M
aanpuolustuskoulutusyhdistyksessä
(MPK) aloitti vuoden alusta 14 uutta valmiuspäällikköä. Valmiuspäällikön
kolme keskeisintä tehtävää
ovat koulutus, vapaaehtoisten rekrytointi sekä valmiusja turvallisuussuunnittelu.
Tehtävät jakautuvat siten,
että noin puolet ajasta menee koulutukseen, kolmasosa
rekrytointiin, loput käytetään
valmius ja turvallisuussuunnitteluun.
Valmiuspäällikkö tuntee
hyvin piirin alueella toimivia
reserviläisiä, tietää heidän
osaamisensa ja halunsa osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
Aloitin Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkönä 1.2.2020. Tä-

tä ennen toimin piirin koulutussihteerinä, joten MPK:n
toiminta ja toimijat ovat minulle tuttuja. Töitä kuitenkin
riittää seuraaviksi vuosiksi,
koska tehtävänä on rakentaa
yhdessä puolustusvoimien
kanssa aikaisempaa laajempi
sotilaallisia valmiuksia palvelevan (SOTVA) koulutuksen
järjestelmä.
Tavoitteena on kytkeä SOTVA -koulutus palvelemaan
entistä paremmin sodan ajan
joukkojen osaamisen kehittämistä. Lähtökohtana ovat paikallispuolustuksen operatiivisen suunnitelman asettamat
vaatimukset. MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus on reserviläisille myös väylä puolustusvoimien järjestämään sotilaalliseen koulutukseen.

Työmaata riittää

Keskeisimpiä tehtäviäni koulutuksen osalta on osallistua
piirin koulutuksen toteuttamiseen, lain noudattamisen valvontaan koulutuksessa, tukea
reserviläisiä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Suunnittelen yhteistyössä piiripäällikön, MPK:n koulutuspäälliköiden ja puolustusvoimien kanssa reserviläiskouluttajien käytön. Suunnittelen ja
järjestän reserviläiskouluttajien
täydennys- ja jatkokoulutuksen. Osallistun paikallisjoukkojen koulutuksen suunnitteluun puolustusvoimien kanssa.
Rekrytoinnin osalta tehtäväni ovat suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa reserviläisten
rekrytointitilaisuuksia sekä

koordinoida alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa
vapaaehtoisten rekrytointia.
Pidän tärkeänä olla laajasti
mukana vapaaehtoiskentän
toiminnassa, jotta saadaan reserviläiset mukaan nousujohteiseen koulutukseen ja omien
taitojen kehittämiseen.
Työtehtävieni kolmantena
kokonaisuutena vastaan piirin
valmius- ja turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sekä
toimeenpanosta. Kokonaisuuteen kuuluu turvallisuuden
huomioon ottaminen MPK:n
toiminnassa sekä ohjata harjoitusten ja kurssien johtajia
turvallisuussuunnitelmien ja
riskienarviointien tekemisessä.
Useita edellä mainituista
kokonaisuuksista on tehty jo
usean vuoden ajan nousujohteisesti Lounais-Suomen alu-

Tapaturman
tai sairauden yllättäessä

apu on lähellä

Meillä pääset joustavasti ja nopeasti lääkäriin. Päivystys
joka päivä Terveystalo Pulssissa Humalistonkatu 9-11.
Ajanvaraus puhelimitse ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–20
030 6000* tai terveystalo.com

MAALI, JOKA OSUU PUUN YTIMEEN

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

ja nousujohteisia tehtäviä reserviläisille.
Mukavaa alkanutta uutta
vuotta 2020 toivottaen,
Minna Nenonen
Lounais-Suomen
maanpuolustuspiiri
valmiuspäällikkö

Turusta suoraan:

Yllättävän helppoa

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

SATAKUNNANKATU
Satakunnankatu 39, Pori, Puh. 02-631 3300,
ma-pe 7.30–19, la 9–16, www.k-rauta.fi/pori

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

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* !

eella. Yhteistyö MPK:n ja puolustusvoimien välillä on hyvää
ja luontevaa. Tämän vuoksi
uskon työn aloittamisen olevan sujuvaa. Aktiivisuus kentän puolelta on tärkeää, jotta
mahdollisuuksien mukaan
löydettäisiin mielenkiintoisia

KOTIKENTTÄETU

*Puhelun hinta 030 6000 lankaliittymästä 8,28 snt/puh.+ 3,2 snt/min, matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

Minna Nenonen
on tuore piirin
valmiuspäällikkö.
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KOKOUKSET JA
KILPAILUT
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Pidetään 17. 3. 2020 kello 18.30
Itsenäisyyden Museolla Torikatu 7 Salo.

Kokouksen aluksi Porin prikaatin apulaiskomentaja
eversti Riku Suikkanen alustaa aiheesta
”Porin prikaatin ajankohtaisia asioita”.

Kahvitarjoilu.

pidetään tiistaina 23.3.2020 kello 18.00 alkaen
Heikkilän kasarmin sotilaskodin yläkerran kokoustilassa
(Heikkilän Kasarmi, 20810 Turku).
Asialistalla sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen 19.3.2020 kello 12
mennessä osoitteella toimisto@tru.fi tai 0400 534 421.

Johtokunta kokoontuu kello 18.00
Johtokunta

Tervetuloa,
Hallitus

Nousiaisten Seudun Reserviupseerit ry:n
ja Reserviläiset ry:n

Piirein yhteisten toimikuntien jäsenten

Kokouksessa palkitaan vuonna 2019 menestyneet
yhdistykset ja henkilöt.
Piirihallitus

KEVÄTKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 26.3.2020 kello 18.00 alkaen
Heikkilän sotilaskodissa (Rykmentintie 15,
Turku). Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kokouskahvit tarjotaan kello 17.30 alkaen.

Turun Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen

HALIKON RESERVILÄISET RY

KOULUTUS- JA
PEREHDYTTÄMISTILAISUUS

KEVÄTKOKOUKSET
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Osuuspankin kerhohuoneessa Nummentie 3, Nousiainen
tiistaina 17.3.2020 kello 18.00
sääntöjen määräämät asiat
kahvitarjoilu ennen kokouksia!

pidetään torstaina 26.3.2020 kello 18.00 alkaen
Heikkilän sotilaskodissa (Rykmentintie 15,
Turku). Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen aluksi Porin prikaatin apulaiskomentaja
eversti Riku Suikkanen alustaa aiheesta
”Porin prikaatin ajankohtaisia asioita”.

pidetään tiistaina 10.3. Heikkilän Sotilaskodissa
(Rykmentintie 15, 20810 Turku) kello 18.00 alkaen.
Tilaisuuteen pyydetään osallistumaan kaikki
eri toimikuntien jäsenet.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle (vsres@co.inet.fi)
tai 040 160 8001 viimeistään 2.3. kuluessa.

Hallitukset

Varsinais-Suomen Reserviläis- ja Reserviupseeripiirit
Kyrön Seudun Reserviupseerit ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Varsinais-Suomen Reserviläispiirien

Kokouksessa palkitaan vuonna 2019 menestyneet
yhdistykset ja henkilöt.

pidetään maanantaina 16.3.2020 klo 18.00 alkaen
Riistatuvalla, osoitteessa Kivimäentie 218, Riihikoski.

Kokouskahvit tarjotaan kello 17.30 alkaen.

Kokouksen jälkeen maanpuolustusaiheinen luento.

Piirihallitus

AMPUMAHIIHTO JA
–PARISPRINTTIMESTARUUSKILPAILUT

Tervetuloa!

lauantaina 14.3.2020 Oripäässä

Hallitus

Kilpailukeskus Kangastupa Oripää, Kangastuvantie 39

Turun Reservialiupseerit-Turun Reserviläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Alastaron Reserviupseerit ry ja Alastaron Reserviläiset ry

Parisprintti
D, H, H 80, H100, H120, H140 kilpailijan ikä vähintään 35 vuotta.

pidetään Heikkilän kasarmin sotilaskodissa
26.3.2020 klo 18.00.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KEVÄTKOKOUKSET

Kokouskahvit on tarjolla klo 17.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Perjantaina 13.3.2020 kello 18.00 Huhtamon koululla
(Kärkkääntie 34, 32770 Huhtamo)

Hallitus

Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Yhteiskuljetus Alastaron keskustasta lähtee kello 17.30

Hiihtomatka on kaikissa sarjoissa 1+1+1 km. Sakkokierros 100m.

Tervetuloa!

VUOSIKOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KEVÄTKOKOUKSET

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätvuosikokous
pidetään 12.3.2020 klo 17.30 Salon lukion
isossa auditoriossa (Kaherinkatu 2, Salo).

pidetään Tuorlan Majatalossa
keskiviikkona 18.3. kello 18.00.
Aluksi yhteiset kahvitukset ja esitys ajankohtaisesta aiheesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa.

Hallitukset

PS. Vuosikokouksen jälkeen on vuorossa maaliskuun
esitelmä klo 19.00. Komentaja Ossi Liimatainen: Laivue 2020

KEVÄTKOKOUS
Veteraanituvalla, Veteraanintie 25 keskiviikkona 18.
maaliskuuta 2020 klo 18.00
Johtokunnat klo 17.30
Kokouksen jälkeen esitelmä

Osallistusmismaksu: 15 €/kilpailija, viesti 30€/joukkue
Maksu: FI57 5309 0250 0389 05 8.3. mennessä
Kilpailujen aikataulu:
- kohdistus klo 10.00–10.30
- avajaiset klo 10.45
- ensimmäinen startti klo 11.01
- Parisprintin startti 1h viimeisen maaliintulijan jälkeen
Kilpailijoilta vaaditaan voimassa oleva ampumaturvavakuutus
Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia sääntöjä.
Kilpailujen johtaja: Mikko Kulmanen 050 572 4607

Hallitus

Tervetuloa!

Loimaan Reserviupseerit ry.
Loimaan Seudun Reserviläiset ry.

Ilmoittautuminen 8.3. mennessä Suvi Lähteenmäelle:
suvi.lahteenmaki@hotmail.com
Ilmoittautumisessa ilmoitettava nimi, sarja, yhdistys ja sotilasarvo

Opastus: 41 tieltä Oripää-Loimaa risteyksestä

JOHTOKUNNAT

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset ry ja
Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry

Kilpailusarjat; Ampumahiihto: H-H45, D-D45 (5-ikävuoden
välein), 6–8 km
H50-H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein), 4–6 km

KOKOUSKUTSU
Raision Reserviupseerit ry:n ja Raision Reserviläiset ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KEVÄTKOKOUKSET
pidetään
keskiviikkona 11.3.2020 kello 18.00 alkaen
Raision kaupungintalolla,
Nallinkatu 2, 21200 Raisio, kahvitus kello 17.30 alkaen.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Ennen kokouksien alkua pidetään esitelmä:
”Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen
vaikutukset reserviläistoiminnassa”.
Esitelmöitsijä Minna Nenonen, MPK Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö.
Raision Reserviupseerit ry
Raision Reserviläiset ry

XXXVIII
WIHTORIN
SYRJÄHYPPY
20.3.2020
TERVETULOA JOTOSTELEMAAN
Wihtorin Syrjähyppy pienjotos järjestetään 38. kerran Heikinpirtin
maastossa Loimaan kaupungin Niinijoen kylässä. Jotos alkaa
perjantaina 20.3.2020 klo 18.00, jolloin ensimmäinen partio lähtee
liikkeelle.
Partiot: ovat vapaasti muodostettavissa. Tehtävät on suunniteltu 4
henkisille partioille myös 3 ja 5 hengen partiot voivat osallistua.
Kuljettava matka n. 8 km.
Henkilökohtaiset varusteet: henkilökohtainen ensiapuvarustus
oltava jokaisella mukana, maastoon ja olosuhteisiin nähden sopiva
vaatetus, riittävästi valonlähteitä n. 5 tunnin metsässä oloaikaan.
Partiokohtaiset ilmoittautumiset suoraan sähköpostilla
15.3. mennessä loimaanreservilaiset@gmail.com (partion nimi,
osanottajat sekä partionjohtajan yhteystiedot). Osanottomaksua
ei ole.
Lisätietoja: Hannu Lahti 050 512 6049
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KOKOUKSET JA
KILPAILUT

RESERVILÄISTEN SM-PILKKI
Pyhäjärvellä lauantaina 21.3.2020
Pyhäjärven reservinupseerit Ry järjestää reserviläisten SM-pilkit
Pyhäsalmen Pyhäjärvellä. Kilpailukeskus sijaitsee kisapaikalla,
opastus Ollintie 19, 86800 Pyhäsalmi.
Kilpailukala: kaikki lain sallimat, ei taimen. Syöttäminen kielletty
Sarjat: Miehet, miehet 55 , miehet 65 , naiset, joukkuekisa
Joukkuekisa: 3 hengen joukkueet, sekajoukkueet sallittu
Naisten – ja veteraanisarjoissa potkurin ja akkukairan käyttö sallittu.
Kaikuluotain ei sallittu.

Maksut: Osallistumismaksu 30 €/kilpailija tai 35 €/joukkue
on maksettava piireittäin ilmoittautumispäivään 1.3.2020
mennessä Kuhmon reserviupseerikerhon tilille
FI10 1058 5000 0994 30,
infoteksti Pistooliampumahiihto 2020
Kilpailun peruuttaminen:
Mahdollinen kilpailun peruuttaminen sääolosuhteista tms.
aiheutuen ilmoitetaan Kuhmon reserviupseerikerhon kotisivulla
15.03.2020 klo 21 mennessä.
Kilpailun johtaja / tiedustelut:
Auvo Kärnä p. 044 594 2757, auvokarna@tulijarventuvat.fi

Ilmoittautuminen: 15.3.2020 mennessä osoitteeseen
respilkki2020@gmail.com
Osallistumismaksu: 20€/henkilö, joukkuemaksu 30€,
jälki-ilmoittautuminen +10€
Maksu: 17.3.2020 mennessä tilille: FI90 4600 1820 0211 56,
viite respilkki2020 kuitti mukaan kilpailukorttia lunastettaessa.
Kisa:
08.00
09.00
09.15
10.00
14.00
15.00
16.00

Kisa-aika 10-14, siirtymät 45min+60min
Kanslia auki
Kisapuhe
Siirtymä
Kisa alkaa
Kisa päättyy ja siirtymä alkaa
Siirtymä päättyy, kaikkien oltava rannalla
Palkintojen jako

Paikalla kioski ja kalastustarvikemyynti (pilkit, vavat,siimat, syötit)
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Makitan akkukairapaketti
(arvo 329€)
Tiedustelut:
Jyrki Paavola 044 235 4238 tai respilkki2020@gmail.com
Majoitusta tarvitsevat: Hotelli Pyhäsalmi 08 478 8200

RESERVILÄISURHEILULIITON
PISTOOLIAMPUMAHIIHTOJA -SPRINTTIVIESTIMESTARUUSKILPAILUT
Kuhmo SU 22.3.2020 klo 8.00 alkaen
Kilpailupaikka: Kilpailupaikkana toimii Kalevalan liikuntakeskus,
Väinämöinen 10. Opastus alkaa saavuttaessa Kuhmon
keskustaan kantatietä no 76, ensimmäisestä liikenneympyrästä,
josta kääntyminen Peuranpolulle. Matkaa Kalevalan
liikuntakeskukseen n. 3 km. Pysäköinti on liikuntakeskuksessa.
Kilpailutoimisto avataan kilpailukeskuksessa klo 8.00
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia
sääntöjä. Kilpailijoilta edellytetään lisäksi riittävää omaa
vakuutusturvaa.
Sarjat: H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50.
Sarjoja lisätään tarpeen mukaan 5 v. välein.
Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka on n. 9 km,
sarjoissa H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50
hiihtomatka on n. 6 km.
Hiihtotyyli on vapaa.

KEVÄT SRA 2020
Pöytyän Seudun Reserviläiset ry järjestää Kevät SRA 2020
-kilpailun 4.– 5.4.2020. Kilpailu on samalla Varsinais-Suomen
Reservipiirien piirimestaruuskilpailu, sekä kolmas SRA
SM-katsastuskilpailu.
Paikka: Pöytyän Kolkkisten ampumarata
Kilpailun johtaja: Henri Haakana
Kilpailun ratamestari: Jari Pentinmäki
Tekninen asiantuntija: Pekka Tuominen
Rastit: kilpailussa ammutaan 6 rastia, joista 2 kiväärillä, 2 haulikolla,
sekä 2 pistoolilla. Haulikkorasteilla suurin sallittu haulikoko on 3
mm. Ampumamatkat ovat 2–90 m.
Laukausmäärät: Kivääri noin 70, pistooli noin 35, haulikko noin 20
(max. 3 mm) yhteensä noin 125.
Kilpailuluokat: D, H50, H, H20 ja TST
Aikataulu: Kilpailu alkaa lauantaina kello 9.00 ja sunnuntaina kello
11.00 ilmoittautumisella ja asetarkastuksella. Kilpailijapuhuttelut
lauantaina kello 9.45 ja sunnuntaina kello 11.45. Toiminta rasteilla
alkaa lauantaina kello 10.00 ja sunnuntaina kello 12.00. Lauantain
toimitsijakilpailuun otetaan toimitsijoiden lisäksi 20 kilpailijaa ja
varsinaiselle kilpailupäivälle sunnuntaina 50 kilpailijaa.
Kilpailumaksu: 35 €, jota ei palauteta, maksetaan 20.3.2020
mennessä Pöytyän Seudun Reserviläisten tilille:
FI90 5380 1140 0065 34. Viestisarakkeeseen nimi, ampuja id ja
”Kevät SRA 2020”.
Vakuutusturva: SAL kilpailulisenssi tai Reserviläisen ampumaturva.
Dokumentit esitettävä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Asetarkastuksessa tarkistetaan myös aseen hallussapitolupa.
Ilmoittautumiset: 20.3.2020 mennessä osoitteessa:
https://shootnscoreit.com/event/22/10175/
Toimitsijat ilmoittautuvat SSI:n kautta ja ilmoitus sähköpostilla: sra.
poytya@gmail.com, Ryhmät pitää valita SSI:ssä ilmoittautumisajan
aikana.
Kilpailuinfo: Rastikuvaukset ja kilpailijainfo julkaistaan Pöytyän
Seudun Reserviläisten nettisivuilla (http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/poytyan_seudun_reservilaiset) kaksi viikkoa
ennen kyseistä kilpailua. Rastikuvaukset ja kilpailijainfo lähetetään
myös sähköpostitse kilpailijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoita laina-ase tai patruunatarpeesta etukäteen viimeistään
20.3.2020 mennessä.

Kilpailun kulku parisprintti-viestissä: Aloittaja hiihtää n. 1 km,
ampuu aseellaan 5 ls ja kiertää mahdolliset sakot (100m) ja
hiihtää vaihtoon. Hiihtäjäpari toimii samoin toisella osuudella.
Aloitusosuuden hiihtäjä suorittaa kolmannen ja hiihtäjäpari
neljännen viestiosuuden. Neljännen osuuden jälkeen
molemmilla viestihiihtäjällä on vielä vuoroin hiihdettävät hiihtoosuudet ilman ammuntaa. Jälkimmäinen viestinviejä saapuu
hiihto-osuudeltaan maaliin. Koko ajan hiihdetään samaa, n.
1km:n rataa.
Sarjat viestissä:
Yleinen; H/D
Ikäsarjat: Ikä väh. 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien
perusteella yhteenlaskettuna H80, H100 ja H120
Ilmoittautuminen:
Piireittäin sähköpostilla auvokarna@tulijarventuvat.fi 1.3.2020
mennessä Ilmoittautumisissa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja
ja piiri
jatkuu seuraavalla palstalla->

Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton
ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä sekä kilpailun
järjestäjän antamia ohjeita. Säännöt löytyvät osoitteesta www.
resul.fi Etusivu Säännöstö SäännötAmpumasuunnistus
Parisprinttikilpailu: Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena
parisprinttiampumasuunnistusviestinä. Ammunnassa käytetään
mekaanisia ampumahiihtotauluja. Kohdistusammunta on
klo 8.45–9.45. Aseiden tarkastus alkaa 8.30.
Normaalikilpailu:
Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena
ampumasuunnistuskilpailuna väliaikalähdöin.
Ammunnassa käytetään mekaanisia ampumahiihtotauluja.
Kohdistusammunta on klo 13.00–13.30.
Asetarkastus alkaa klo 12.45
Sarjat: Parisprintti H, D, H100, H120 ja H/D nuoret 16-18.
Henkilökohtainen H, D, H35-80, H/D 16-18, harrastajat
(henkilökohtaisia sarjoja voidaan yhdistää, ellei sarjaan tule
vähintään kolmea ilmoittautunutta
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset torstaihin 9.4.2020
mennessä ensisijaisesti sähköpostilla juhani.koskiranta@
fornello.fi Kirjeitse tapahtuvat ilmoittautumiset on postitettava
osoitteeseen: Juhani Koskiranta, Särkikuja 7, 28300 Pori
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan
sotilasarvo, nimi, sarja, emit-kortin numero ja piiri
Maksut: Osallistumismaksu on 30 € / kilpailija ja 35 € / joukkue.
Maksu on maksettava ilmoittautumispäivään 9.4.2020
mennessä. Jälki- ilmoittautuminen on 40 € / kilpailija ja 45 € /
joukkue ja se on tehtävä ja maksettava keskiviikkoon 22.4.2020
mennessä.Vuokraemitin tarve on ilmoitettava ilmoittautumisen
yhteydessä, maksu 5€/kpl
Maksut on suoritettava Noormarkun Seudun Reserviupseerikerhon tilille, tilinumero on FI30 5700 8120 5114 77.
Seliteosassa on mainittava riittävä yksilöinti maksun
suorittajasta.
Vakuutukset: Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava
vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.
Tekninen asiantuntija:
Teknisenä asiantuntijana toimii Markku Joensuu.
Huolto: Kilpailukeskuksessa on kanttiini,
ja se on avoinna koko kilpailun ajan.
Lisätietoja: Lisätietoja Noormarkun Reserviupseerikerhon
kotisivuilta osoitteesta www.rul.fi/noormarkku/
Tiedustelut:
Markku Kuusiniemi, puh. 0500 597 782 ja sp. markku.
kuusiniemi@gmail.com tai Juhani Koskiranta,
puh. 0500 110 220, sp. juhani.koskiranta@fornello.fi
Tervetuloa kilpailemaan Niinisaloon!
Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho
Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset

Lisäinfo: Henri Haakana 0400 950 641
TERVETULOA!

Ammunta: Ampuma-aseina sallitaan .22 cal pistooli tai revolveri,
joiden liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000 g paino.
Ammunnat suoritetaan 20 m matkalta ampumahiihdon pystytauluihin; saa suorittaa kahdella kädellä ja niskahihnan käyttö
on sallittu. Asetta kuljetetaan hiihdon aikana kotelossa tai
vastaavassa suojuksessa.

ensimmäinen lähtö klo 10.00 ja henkilökohtaisen kilpailun
klo. 14.00. Kilpailun avajaiset on klo 12.00. Lähtöluettelot
julkaistaan Noormarkun Reserviupseerikerhon sivuilla www.rul.
fi/noormarkku/ 22.04.

KILPAILUKUTSU
RESUL:N PARISPRINTTIAMPUMASUUNNISTUS JA
AMPUMASUUNNISTUSKILPAILU
Kuninkaanlähteen ampumahiihtostadionilla Niinisalossa
Järjestäjät:
Noormarkun Seudun reserviupseerikerho ja Noormarkun –
Ahlaisten Reserviläiset.
Aika ja paikka:
Lauantai 25. huhtikuuta 2020, Kuninkaanlähteen
ampumahiihtostadion, Kankaanpää, os. Kuninkaanlähteentie
335, Kankaanpää, opastus Laviantieltä, Pansiantien risteyksestä
n 1 km Kankaanpään keskustasta Lavian suuntaan. Pysäköinti on
kilpailukeskuksessa.
Kilpailun kulku:
Ampumasuunnistuskilpailut käydään järjestyksessä: Parisprintin
jatkuu seuraavalla palstalla->

RESUL:N PISTOOLIAMPUMAJUOKSU- JA
PISTOOLIAMPUMAJUOKSUVIESTIMESTARUUSKILPAILUT
LA 16.5.2020 IMATRALLA
Paikka: Kilpailukeskuksena toimii Ukonniemen
ampumahiihtostadion, osoite: Ottelukatu 11, 55420
Imatra.
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia
sääntöjä. www.resul.fi Aseen liipaisinvastus on 1000 g joka
tarkastetaan ennen kilpailua. Ammunnassa saa käyttää
vain .22cal pistoolia. Tauluina mekaaniset ampumahiihdon
pystyammunnan taulut (osuma-alueen halkaisija 115 mm).
Ampumamatka 20 m.
Sarjat: Henkilökohtaisessa kilpailussa H/D, H35, H40, H45, H50/
D50, H55, H60, H65, H70 ja siitä ylöspäin 5 vuoden välein, mikäli
tarpeen. Juoksumatka kaikissa sarjoissa 3 x 1,2 km. Kilpailussa
väliaikalähtö.
Pistooliampumajuoksuviesti on parisprinttikilpailu, joka
kilpaillaan D, H, H80, H100 ja H120 sarjoissa kahden (2) hengen
joukkuein. H80, H100 ja H120 sarjoissa yhteenlaskettu ikä
jatkuu seuraavalla palstalla->
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KOKOUKSET JA
KILPAILUT
syntymävuosien perusteella ja kummankin kilpailijan on
oltava täyttänyt vähintään 35 vuotta.
Ohjelma:
8.00–9.30
10.00

Ilmoittautuminen ja aseiden kohdistus
Henkilökohtainen kilpailu alkaa
HUOM! Uutena sarjana ampumakävely
11.30–12.30 Lounas
13.30
Viestit
15.00
Palkintojen jako
Vakuutukset:
Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, joka
tarkastetaan kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset:
Kootusti piireittäin 30.4.2020 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen heikki.naukkarinen@ovako.com. Ilmoittautuessa
on mainittava kilpailijan nimi, sarja, syntymävuosi, sotilasarvo,
yhdistys ja piiri.
Osallistumismaksu:
30 € / kilpailija ja viesti 35 €/ joukkue, suoritukset 30.4.2020
mennessä kootusti piireittäin Imatran reserviläiset ry:n tilille:
FI05 4108 0010 4637 79
viite: pistooliampumajuoksu 2020
Majoitus: Majoitusvaihtoehtoja löytyy esim. sivulta
https://www.imatrainfo.fi
Lisätietoja: Kilpailunjohtaja Jani Lampinen:
jani.lampinen@vuoksenhuoltopalvelu.fi
Huolto: Kanttiini kilpailupaikalla.
Osallistumismaksuun sisältyy riistakeittolounas.
Tervetuloa Imatralle Etelä-Karjalaan!
Imatran Reserviläiset ry ja
Imatran Reserviupseerikerho ry

RESERVILÄISURHEILULIITON
PERINNEASE SM KILPAILU 2020
Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu Reserviläisurheiluliiton
SM perinneasekilpailuihin Hollolaan 16.–17.5.2020.
Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampumarata Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Arto Tapiomaa.
Kilpailu alkaa
Lauantaina16.5. klo 9.00, asetarkastus klo 8.30 alkaen kilpailupaikalla.
Sunnuntaina 20.5. kilpailu alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 18.00
mennessä.
Asetarkastukset suoritetaan ennen erän alkua ampumapaikalla.
Huomio 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliberi
7,62mm
Lajit
Lauantai 16.5.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls.
Sunnuntai 17.5.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls makuu+10ls pysty
Sarjat H, H 50, H 60, H70 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka
lajissa. Joukkueeseen voi ilmoittaa 3 kilpailijaa, kaikki 3 otetaan
huomioon tuloksessa. Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä
sarjassa/laji.
Osallistumismaksu 25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua.
Maksu 30.4.2020 mennessä oltava suoritettu piirin tilille. PäijätHämeen reservipiiri, Osuuspankki FI88 5610 0720 0696 90
Viite perinnease, 2020
Ilmoittautumiset
Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti
15.4.2020 mennessä sähköpostiin mikko.luostarinen@resul.fi.
Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei noteerata.
Ilmoittautumisessa tulee olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja,
piiri, ilmoittajan yhteystiedot.
Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 9.5 mennessä.
Jälki-ilmoittautuneita otetaan tilan salliessa 30.4. lähtien. Jälkiilmoittautumismaksu on 50€ / laji
Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien lukumääräksi
150m:n 3-asento kivääriammuntaan 112 ampujaa ja 300m
kivääriammuntaan 200 ampujaa. Pistoolikoulu 80 ampujaa
sekä kuvio 100 ampujaa, Kenttäammuntaan 90 ampujaa.
Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Eräluettelot ja muut kilpailua koskevat ohjeet lähetetään
kaikkiin reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit huolehtivat informoinnista kilpailijoilleen.
jatkuu seuraavalla palstalla->

Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva SAL kilpailulisenssi
tai reserviläisten ampumavakuutus. Lisäksi kilpailijalla on
oltava tosite siitä, että on jonkin reserviläisjärjestön tai killan
jäsen. Aseen hallussapitoluvat mukaan. Vakuutus dokumentit
tullaan tarkastamaan ennen kilpailun alkua, ja tarpeen tullen
hallussapitolupa. Jos vakuutus puuttuu, niin kilpailija ei ammu.
3-asento 150m kilpailuun annetaan mahdollisuus jokaisen
piirin ilmoittaa ainakin 1 joukkue. Jos joukkueita on enemmän,
niin laittakaa ne järjestykseen mikä ykkösjoukkue ja niin
edelleen. Kun ilmoittautumispäivä on ohi, niin ilmoitamme
mitkä muut piirin ampujat pääsevät kisaan.
Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä.
Ratakaukoputkien käyttö on sallittu. Omat ampuma-alustat
mukaan!! Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä
bufettipalveluihin edullisin hinnoin.
Kilpailumaksua ei makseta takaisin jos ampuja ei ole
peruuttanut osallistumista 9.5.2020 mennessä.
Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan
sääntöihin ja noudattaa niitä!
Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka markopatrakka@
phnet.fi tai 050 557 0761
Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!

RESUL:N FALLING
PLATES AMMUNNAN
MESTARUUSKILPAILUT 23.5.2020
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n
mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa Mikkelissä,
Kyrönpellon ampumaradalla, lauantaina 23.5.2020. Osoite
on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli N61.720476 ja E 27.199779
Kilpailun ohjelma:
Klo
7.30–8.30 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset 		
alkaa. 300m kivääriradalla
8.30–9.00 Kilpailun avajaiset ja kilpailupuhuttelu
9.00–9.45 RK:iden kohdistus isoihin tauluihin PV01. RK (300m
välivalli 150m) pistoolien kohdistusmahdollisuus
halukkaille, hirviradalla PV 03.
9.45–10.00 Henkilkökohtaisen kilpailun parien arvonta 		
sarjoittain RK ja Pistooli
10.00–3.00 Henkilökohtainen kilpailu RK sarjat H,H50, ja D
13.00–14.00 Hekilökohtainen kilpailu 9,00mm H,H50 ja D
14.00–14.15 Joukkuekilpailun ilmoittautumiset. 			
Joukkuekilpailun lajitteluammunta H ja H50 		
Joukkuekilpailu
Palkintojenjako heti kilpailun jälkeen, protestiajan 		
päätyttyä.

Huom! Mikäli on selaisia joukkueita, joissa on vain
kaksi ampujaa, voivat he arpoa kolmannen jäsenen
joukkueeseensa ”ampujapörssistä”ja muodostaa näin
joukkueen. Ampujapörssiin voi halutessaan ilmoittautua
sellaiset henkilökohtaisten sarjojen ampujat, jotka eivät
kuulu mihinkään joukkueeseen. Arvonta on suoritettava heti
henkilökohtaisten sarjojen päätyttyä ennen joukkuekilpailun
lajitteluammuntaa Näin arvotut joukkueet ovat ResUL I, ResUL
II,….jne. Joukkueet kilpailevat ResUL:n mestaruudesta muiden
joukkueiden kanssa.
HUOM! Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se
sallittua, mutta hän on koko kisan ko. sarjassa, eikä voi kilpailla
kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.
Huolto: 300m:n ampumakatoksessa palvelee kanttiini klo
8.00 alkaen ja keittolounasta tarjolla asevelihintaan alkaen
11.00–14.00 Vain käteinen raha käy maksuvälineenä.
Majoitus: Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole,
mutta Mikkelin kaupungin nettisivuilta löytyy majoitustietoa.
Ilmoittautuminen: Joukkuekilpailuun voi ilmoittautua
oman yhdistyksensä nimellä, mutta ilmoittautumiset on
tultava kootusti piireittäin ja siitä on ilmettävä yhdistys,
piiri ja joukkueen nimi/numero,(jos piiristä useampi joukkue)
kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi joukkueenjohtajan
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Joukkueiden varamiehet
tulee myös ilmoittaa. Ilmoittautumiset 28.4.2020 mennessä.
sähköisesti: pirkkaj@ gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen
Tikankolo 22, 51200 Kangasniemi. Osallistumismaksu 60 €/
joukkue ja 25€/ henkilökohtainen ja maksut on suoritettava
28.4.2019 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille
FI02 5105 0620 0610 47 Viite: ResUL Falling Plates 2020.
Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75€ euroa/joukkue on
maksettava käteisellä, samoin niiden joukkueiden, jotka
kootaan ampumapörssistä. Heillä maksu on 60€. Tarkempi
kilpailuinfo lähetetään ilmoittautumisten päätyttyä niihin
sähköposteihin joista ilmoittautumiset ovat tulleet.
Ampumaturva: Kilpailijalla on oltava voimassa oleva.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi
- Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön / vast. ryhmähenkivakuutukseen
perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot
urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
MUISTAKAA OTTAA VAKUUTUSTOSITE MUKAAN !
OTTAKAA KIERTOPALKINNOT KAIVERRETTUINA MUKAAN
Tiedustelut: Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040 578 7246
Kilpailun TA Marko Patrakka 050 557 0761
Tervetuloa Mikkeliin!
Kangasniemen Reserviläiset

Aseet: Sallitut aseet ovat itselataavat kertatuliaseet, joilla suurin
sallittu kaliiberi 7,62x39. Myös pienemmät kuten .223 Rem
sallitaan. Kilpailussa on kaksi luokkaa niin henkilökohtaisessa
kuin joukkuekilpailussa. Luokat ovat vakioluokka joka ampuu
”rautatähtäimillä”ja avoinluokka, jossa optiset tähtäimet ovat
sallittuja. Pistoolisarjassa 9.00mm ”palveluspistooli” rautatähtäimin.
Molemmissa lajeissa 2 lipasta/ ase.
Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien
teräsluotien käyttö on ehdottomasti kielletty. Mikäli kilpailija
käyttää läpäiseviä luoteja on hän korvausvelvollinen laitteille
aiheutettujen korjaustoimenpiteiden suhteen. Jokaisella kilpailijalla
tulee olla käytössään riittävästi patruunoita. Joukkuekilpailussa
on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä. RK:n henkilökohtaisessa
kilpailussa 2 lipasta, joista ensimmäiseen 5 patruunaa ja toiseen
(30 patruunaa) Pistoolikisassa 2 lipasta (5 + 10patr.) Pistoolissa
on vain henkilökohtainen kilpailu! Suojalasien käyttö on
pakollinen pistoolikilpailussa!
Sarjat: Henkilökohtaisessa kilpailussa on sarjat H, H50 ja D.
Sarjat toteutuvat mikäli kussakin sarjassa/luokassa on vähintään
4 ampujaa. Joukkuekilpailu on sarjoissa H ja H50 Miehet ja naiset
kilpailevat samoissa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei rajata.
Jos joukkueiden määrä sarjassa on alle neljä he voivat kilpailla
sarjassa H. Naiset voivat osallistua ikäsarjaansa vastaaviin tai
vanhempiin miesten sarjoihin sekä henkilökohtaisessa, että
joukkuekilpailussa, jos osallistujamäärä ei toteudu heidän
omassa sarjassaan.
Kilpailusäännöt: Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien
käyttö on sallittu. Henkilökohtaisen kilpailun alussa ei
suoriteta lajitteluammuntaa, vaan kilpailijaparit arvotaan
ensimmäiselle kierrokselle sarjoittain. Ensimmäisen kierroksen
jälkeen menetellään kuten joukkuekilpailussakin. Mitalisijoista
ratkotaan sijat 3 ja 4 kertasuorituksena. Henkilökohtaisten
sarjojen finaalissa ratkaistaan kulta ja hopea kahdella voitetulla
suorituksella kolmesta. Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset
joukkuekilpailun säännöt ResUL>Kilpailusäännöt> Ammunnat>
Falling Plate. Joukkuekilpailun alussa joukkueet ampuvat
lajitteluajan, jonka perusteella määräytyy paikka ensimmäiselle
kilpailukierrokselle.

jatkuu seuraavalla palstalla->

RESERVIUPSEERIKOULU
100 VUOTTA
Reserviupseerikoulu (RUK) juhlistaa
100-vuotista taivaltaan lauantaina 6.6. Haminassa.
Juhlapäivän ohjelma pitää sisällään muun muassa
kunnianosoituksen kaatuneiden upseerien patsaalla,
RUK 100 vuotta -juhlakirjan julkaisun, johtajakoulutuksen
ja sotavarusteiden esittelyä, sekä päiväjuhlan Haminan
Bastionissa ja ohimarssin Kadettikoulunkadulla.
Iltapäivällä ohjelmassa on myös Rakuunasoittokunnan
puistokonsertti Haminan keskustan Puistotalolla. Yleisöllä on
vapaa pääsy RUK-museoon juhlapäivän aikana.
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri järjestää matkan
RUK 100 vuotta -juhlapäivän tilaisuuksiin.
Lähtö 6.6. aamulla ja paluu illalla. Ajat ja varustus tarkentuvat,
kunhan tarkempi aikataulu julkaistaan. 32 nopeinta mahtuu
mukaan. Omavastuu (kuljetukset sekä kahvitus meno- ja
paluumatkalla) on 30 euroa.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle
vsres@co.inet.fi tai 040 160 8001.
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RESERVILÄISURHEILU

Piirien ampumajuoksut Oripäässä
Ahti Isosomppi

Ahti Isosomppi

V

arsinais-Suomen reservipiirien ampumajuoksun mestaruudet
ratkottiin Oripään Kangastuvan maastossa 1. helmikuuta.
Kilpailun järjestelyistä vastasivat Alastaron reserviupseerit ja Alastaron reserviläiset.
Kilpailu piti alkujaan olla
pistooliampumahiihto, kun
lunta ei ollut niin pidettiin se
juosten. Kilpailijoilta tuli kiitosta järjestäjille, kun saatiin
kilpailu pidettyä eikä tullut
peruttua.
Kilpailu onnistui järjestelyltään hyvin.
Sää ei ollut puolellamme,
pientä tihkua satoi koko kilpailun ajan, mutta se ei kilpailijoita haitannut.
Kiitos kaikille kilpailijoille
heitä oli kiitettävästi, he tekivät onnistuneen kisan.

Ampumahiihto vaihtui
olosuhteiden pakosta
ampumajuoksuun.

KOLUMNI

Puoli vuosisataa
reserviläisurheilutoimintaa

R

eserviläisurheiluliitto perustettiin
12.12.1970 ja sen
perustajina olivat Suomen
Reserviupseeriliitto ja Reservin Aliupseerien liitto
(nykyinen Reserviläisliitto)
sekä niiden piirit. Nykyisin
Reserviläisurheiluliittoon
kuuluu perustajajäsenien
lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL). Tänä
vuonna RESUL juhlii 50.
toimintavuottaan.
Viimeinen vuosikymmen
eli 2010-luku oli liitolle
hyvän kehityksen vuosikymmen. Reserviläisurheiluliitto pääsi Suomen
Olympiakomitean jäseneksi, talous vakiintui ja liitto
teki aktiivisesti yhteistyötä
mm. Puolustusvoimien ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kanssa.
Näiden edellä mainittujen tahojen kanssa käynnistettiin Lisää liikettä
-hanke, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman moni reserviläinen ja
kansalainen liikkumaan.
Nyt keväällä julkaistaan
Lisää liikettä -dokumentti,
jossa seurataan 12 reserviläisen kuntoharjoittelua

MarsMars-sovellusta hyödyntäen. Varsinaista Lisää
liikettä -päivää vietetään
tänä vuonna 13.6.
50. juhlavuoteen kuuluu
maakuntiin jalkautuva On
the road -kiertue, missä
esitellään Reserviläisurheiluliiton eri toimintamuotoja
ammunnasta lähtien aina
fyysisen toimintakyvyn arviointeihin. Kiertue järjestetään jo olemassa olevien
tapahtumien yhteyteen.
Varsinais-Suomessa On
the road -kiertue rantautuu Nuku Rauhassa-tapahtumaan, joka järjestetään
Turussa 22.–23.5.
Juhlavuosi huipentuu
seminaariin ja pääjuhlaan
12.12.2020
Helsingin
Ostrobotnialla. Reserviläisurheiluliitolle tehtiin
kymmenen vuotta sitten
40-vuotishistoriikki, mitä
on nyt tarkoitus täydentää
10 vuodella saman kirjoittajan Pekka Majurin toimesta. Historiikki julkaistaan joulukuussa pääjuhlan
yhteydessä.
Tänä vuonna myös uudistamme sähköisiä pal-

veluitamme. Vanhan sähköisen kuntokortin käyttö
päättyy ja sinne ei enää
suositella kirjattavan mitään. Nyt kannattaakin
napata haluamansa tiedot
ulos vanhasta korttijärjestelmästä. Suosittelemme
siirtymistä MarsMars -palveluun. Lisätietoa löytyy
sivulta marsmars.fi.
Tästä on tulossa todella
monipuolinen reserviläisurheiluvuosi. Meillä on
juhlavuodelle slogan ”Historia tukee tulevaisuutta”.
Tervetuloa osallistumaan
tuleviin tapahtumiimme ja
kilpailuihin!
Risto Tarkiaisen arkisto

Risto Tarkiainen
Reserviläisurheiluliiton
toiminnanjohtaja

ARVOSTELIJALTA

Vares ratsastaa jälleen

S

e toinen pakollinen
heti luettava romaani
on uusin Vares. Reijo Mäen Tolvana sisältää
myös monilta tahoilta yhteen tuovaa tarinaa. Siinä
aina välillä hengähdetään
filosofioimaan jonkun paikallisen anniskelukeitaan

miljöössä, jolloin sanan
säilä säihkyen viiltää. Juonikas rakennelma tämäkin
ja tapahtumista riittää.
Jussi Vareskin selviytyy
jälleen hengissä, vaikkakin
taas ehkä reissussa rähjääntyneenä. Hän on katu-uskottava, inhimillinen arjen sankari, ei mikään
sliipattu bondismi. Turkulaiset
tietysti nauttivat Vareksen
seikkailuista
enemmän kuin
ulkopuoliset,
tapahtumapaikat kun
ovat perin
tuttuja.
Hauskinta
on kuitenkin Mäen
sanallinen
taiturointi,
jo nimien
valikoi-

massa on vaikeata olla nauramatta: Ehken Fundera,
Eixe Hoxha, Irina Holotnaja, Raivo Suppliik, Johan
Tuli jne. Päivän puheenaiheita kommentoidaan ja
otetaan analysoivasti kantaa myös yhteiskunnallisiin
kysymyksiin, ennakkoluulottomasti tietenkin. Apteekin sarkofaagin äärellä
pohdiskeleva vakiotyypistö
on kerrassaan mainio, varmaan ryhmäterapeuttinen
ilmiö sekin, tuotteistamista
vain puuttuu.
Jos taas on vaarassa
kuolla huumorintajuihinsa
tulematta, niin ehkä Varesterapia ei silloin oikein sovellu. Meitä muita se kyllä
viihdyttää ja naurattaa. Hyvän kirjan merkki on, että
aloitettuaan sitä ei malta
lopettaa kesken, se vaan on
heti siltä istumalta luettava
loppuun.
Eero Joutsikoski
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TULOSTAULU
PIIRIEN ILMA-ASE
MESTARUUSKILPAILUT
TURUSSA 1.2.
Ilmakivääri
H50
1. Alik Ratamo Ilkka Halres
(93.6 99.6 96.7 100.4) 390.3
H60
1. Vääp Haklin Markku Halres
(91.7 92.3 93.6 99.3) 376.9
2. Kers Nummelin Pekka Myseres
(86.6 83.6 89.6 91.9) 351.7
H70
1. Alik Rinnola Matti Myseres
(98.5 93.3 90.4 96.8) 379.0
2. Ltn Koski Jorma Saseru
(79.9 68.8 90.1 75.3) 314.1
3. Maj Piispanen Uolevi Saseru
(78.6 84.6 73.3 71.7) 308.2
H75
1. Kers Ståhl Juha Uudres
(85.8 85.6 92.6 84.8) 348.8
2. Sotmest Novari Raimo Paseres
(84.8 88.9 84.9 83.9) 342.5
H80
1. Ylil Ruohonen Jussi Saseru
(81.3 84.4 80.2 78.5) 324.4
H85
1. Kers Silanto Olli Paseres
(81.9 69.5 68.3 80.4) 300.1
Joukkue
1. Saseru (Koski, Piispanen, Ruohonen)
946,7
ILMAPISTOOLI
E
1. Kers Ylihakula Juhani Uudres
(56 67 80 74) 277- 0x
H
1. Korpr Sidbäck Jan-Ole Turrau
(84 90 90 90) 354- 5x
H50
1. Alik Lassila Janne Myseres
(91 84 82 82) 339- 4x
2. Sotmest Ovaska Juha Narau
(55 70 55 56) 236- 0x
H60
1. Kers Toivonen Kalevi Turrau
(90 91 89 94) 364- 6x
2. Alik Anttonen Matti Saseres
(91 94 83 96) 364- 4x
3. Alik Mäntysalo Ismo Lairau
(86 92 86 89) 353- 5x
4. Sotmest Hilpinen Reijo Myseres

(75 75 81 82) 313- 1x
5. Kapt Ylenius Jyrki Koru
(77 78 79 74) 308- 1x
6. Jääk Venho Matti Turrau
(75 75 77 74) 301- 2x
H70
1. Ylik Kaitila Tapio Lairau
(81 86 88 83) 338- 2x
2. Kers Tähtinen Esko Lairau
(83 84 85 83) 335- 1x
3. Stm Junttila Seppo Turrau
(85 82 86 76) 329- 2x
4. Ylik Nieminen Oiva Saseres H70p
(81 86 81 72) 320- 2x
5. Kapt Virolainen Juhani Koru
(69 63 75 81) 288- 1x
6. Stm Kähkönen Pekka Turrau
(69 80 62 67) 278- 0x
7. Korpr Lindberg Jukka Narau
(53 70 83 71) 277- 2x
8. Alik Martelius Martti Myseres
(66 71 77 61) 275- 0x
H75
1. Kers Walden Kurt Turrau
(89 87 78 90) 344- 3x
2. Kers Ståhl Juha Uudres
(82 69 71 83) 305- 1x
3. Kers Himberg Keijo Narau
(73 78 76 66) 293- 0x
4. Stm Nyrhinen Kari Turrau
(66 66 67 83) 282- 1x
5. Ylil Niinivuo Kari Koru
(76 69 65 66) 276- 0x
6. Stm Arvonen Ismo Uudres
(61 66 69 73) 269- 0x
H80
1. Ylil Arvela Matti Turu
(83 77 76 74) 310- 0x
Joukkueet:
1. Turrau (Toivonen, Wallden, Sidbäck)
1062
2. Lairau (Tähtinen, Kaitila, Mäntysalo)
1026
3. Myseres (Martélius, Hilpinen, Lassila)
927
4. Turrau II (Junttila, Nyrhinen, Venho) 912
5. Koru (Niinivuo, Virolainen, Ylenius) 872
6. Uudres (Arvonen, Ylihakula, Ståhl) 851
7.Narau (Ovaska, Lindberg, Himberg) 806
VARSINAIS-SUOMEN
RESERVILÄISPIIRIEN
TALVIMESTARUUSKILPAILUT
8.2.2020 HALIKON VASKIOLLA
H40
1)alik Markus Salo Alastaron Reserviläiset

Turun
Tilipalvelut Oy
Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku
puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110
e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

(16,58 + 15,00 + 1,00) 32.58
2) ltn Samuli Tavia (27,02 + 18,00 + 2,30)
37,32
H45
1) korpr Sebastian Kvist Turun Reserviläiset (24:30 + 18:20 + 41:45.) 1.24,35
H50
1) vääp Lasse Varjonen Alastaron Reserviläiset (20,46 + 7,40 + 0 ) 28,26
2) kapt Tapio Turunen Salon Seudun Reserviupseerit (20,15 + 9,20 + 0 ) 29,35
3) kapt Kari Mahlberg Salon Seudun Reserviupseerit (24,30 + 5,40 + 0 ) 30,10
H60
1) kapt Tuomo Kuopio Kyrön Seudun Reserviupseerit (26,52 + 12,20 + 3,15) 42,27
H70
1) lääkltn Reijo Hannus Salon Seudun
Reserviupseerit (26,24 + 9,20 + 0) 35,44
2) kapt Matti Mäkirinne Salon Seudun
Reserviupseerit (36,51 + 21,20 + 2,15)
1.00.26
Joukkueet
1) Salon seudun reserviupseerit (Turunen, Mahlberg ja Hannus) 1.35,29
VARSINAIS-SUOMEN
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN AMPUMAJUOKSUN
MESTARUUSKILPALU
ORIPÄÄN KANGASTUVAN
MAASTOSSA 1.2.2020
Parisprintti
H80
1) ltn Henry Holm / yliltn Jarmo Heikkinen
Loimaan res. ups 0:19:58
2) kapt Mikko Välivirta / kapt Kari Mahlberg Salon res.ups 0:20:20
3) kers Harri Välimäki / alik Markus Salo
Alastaron reserviläiset 0:22:55

VARSINAIS-SUOMEN
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN AMPUMAJUOKSUN
MESTARUUSKILPALU
ORIPÄÄN KANGASTUVAN
MAASTOSSA 1.2.2020
D50
1) Satu Salokannel, Halikon Reserviläiset,
0:26:51
H35
1) ltn Henry Holm Loiman res.ups 0:24:10
H40
1) kapt Mikko Välivirta Salon res. ups
0:19:26
H45
1) kers Pasi Saastamoi Halikon Reserviläiset 0:21:05
2) alik Markus Salo Alastaron Reserviläiset
0:22:56
H50
1) alik Mika Tattinen Alastaron Reserviläiset 0:22:46
2) kapt Jussi Hurri Kyrön Seudun Reserviupse 0:24:38
3) kapt Kari Mahlberg Salon res. ups
0:27:00
4) kers Harri Välimäki Alastaron Reserviläiset 0:33:33
H55
1) yliltn Jarmo Heikkine Loimaan res. Ups
0:18:52
2) vääp Lasse Varjonen Alastaron Reserviläiset 0:20:17
3) alik Esko Pirttimäki Alastaron Reserviläiset 0:28:01
H65
1) kapt Tuomo Kuopio Kyrön Seudun
Reserviupse 0:25:52
2) alik Tapio Vuolle Alastaron Reserviläiset
0:31:32

H100
1) kers Pasi Sastamoinen / Satu Salokannel Halikon Reserviläiset 0:21:08
2) vääp Lasse Varjonen/alik Esko Pirttimäki Alastaron reserviläiset 0:21:29

H70
1) alik Harri Kuosa Alastaron Reserviläiset
0:32:59
2) lääk ltn Reijo Hannus Salon res. ups
0:34:32

H120
1) kapt Tuomo Kuopio / kapt Jussi Hurri
Kyrön res. ups 0:22:22
2) alik Tapio Vuolle / alik. Harri Kuosa
Alastaron reserviläiset 0:34:38

H75
1) kapt Erkki Laine Salon res. ups 0:28:09

H140
1) kapt Erkki Laine / lääkltn Reijo Hannus
Salon res.ups 0:29:39

H80
1) ltn Kalevi Vähäkylä Halikon Reserviläiset 0:30:10
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MERKKIPÄIVÄT

Pienistä iloista suuriin uutisiin

MAALISKUU
94 VUOTTA
6.3. Sotilasmestari Kuivalainen Paavo Juhani Salo
93 VUOTTA
11.3. Alikersantti Lietepohja Risto

Salo

91 VUOTTA
3.3. Kapteeni Hokkanen Pertti
22.3. Kapteeni Vuorinen Pekka

Kaarina
Turku

85 VUOTTA
25.3. Kapteeni Ärölä Jorma Esaias
29.3. Kersantti Krouvila Raimo

Tampere
Nousiainen

80 VUOTTA
12.3. Luutnantti Autero Tim Raimo Erik
30.3. Vääpeli Isosomppi Ahti

Turku
Loimaa

75 VUOTTA
2.3. Vänrikki Åberg Ernst Ole
5.3. Kapteeni Anttila Paavo
9.3. Vääpeli Rinne Esa Kauko
18.3. Kapteeni Autio Seppo Johannes
22.3. Kapteeni Autio Veikko
28.3. Majuri Rasila Matti Juhani

Parainen
Perniö
Alastaro
Turku
Turku
Salo

70 VUOTTA
2.3. Rannikkojääkäri Liewendahl Martti Olavi
8.3. Majuri Heinonen Kari
11.3. Luutnantti Malmberg Stig
14.3. Kersantti Valtonen Mauri Sakari
20.3. Sotamies Junttila Seppo Veikko Ilmari
24.3. Kersantti Hollmen Timo Kalervo
24.3. Yliluutnantti Rantasalo Jaakko Kalevi
26.3. Luutnantti Kasi Antti
27.3. Komentajakapteeni Levanto Antti
28.3. Vänrikki Oksa Timo
29.3. Yliluutnantti Viitanen Matti

Turku
Salo
Turku
Perniö
Turku
Kaarina
Nousiainen
Naantali
Naantali
Turku
Turku

60 VUOTTA
3.3. Luutnantti Kaski Kari Leonard
15.3. Alikersantti Sorola Taisto
19.3. Aliluutnantti Toivonen Heikki
31.3. Jääkäri Heinonen Heikki Tapio
31.3. Luutnantti Suominen Jari

Mynämäki
Salo
Turku
Kaarina
Turku

50 VUOTTA
4.3. Luutnantti Koch Toni
11.3. Vänrikki Hentilä Mika Kaarlo
13.3. Korpraali Lehtonen Toivo Hermanni
14.3. Ei sotarvoa Ahjosaari Tero Antero
14.3. Vänrikki Kaskinen Jari Juhani
17.3. Alikersantti Vesala Tero Kristian
18.3. Kersantti Salminen Juha Olavi
18.3. Ei sotarvoa Tuominen Tanja Tuulikki
19.3. Luutnantti Raimoranta Santtu Tero
25.3. Vänrikki Ahtinen Tero Kalervo
25.3. Vänrikki Lindqvist Göran Mikael
29.3. Alikersantti Kuuskorpi Marko Tapani

Turku
Turku
Mellilä
Kaarina
Vehmaa
Aura
Salo
Turku
Askainen
Masku
Lieto
Raisio

HUHTIKUU
95 VUOTTA
4.4. Alikersantti Suomi Martti

Salo

92 VUOTTA
27.4. Yliluutnantti Riento Risto

Turku

91 VUOTTA
14.4. Ei sotarvoa Vuokko Asser

Mynämäki

85 VUOTTA
4.4. Majuri Kokko Pentti Einari Uolevi
9.4. Luutnantti Merensalmi Matti
27.4. Majuri Suokivi Simo
29.4. Alikersantti Leino Leo
29.4. Yliluutnantti Soikkeli Martti

Salo
Turku
Turku
Salo
Turku

80 VUOTTA
10.4. Alikersantti Saari Pekka
15.4. Yliluutnantti Hakkarainen Ossi Samuli
17.4. Kapteeni Marjamäki Tapio
18.4. Yliluutnantti Kuusimurto Taisto
19.4. Kapteeniluutnantti Sonntag Tor
20.4. Ylikersantti Saario Pentti August
23.4. Yliluutnantti Jalli Markku
23.4. Vänrikki Nurminen Simo Ilmari
25.4. Luutnantti Lahti Aulis Aarne

Koski Tl
Lieto
Parainen
Raisio
Salo
Loimaa
Turku
Perniö
Raisio

75 VUOTTA
10.4. Ylikersantti Keskitalo Antti

Mietoinen

70 VUOTTA
1.4. Alikersantti Kääntee Simo
3.4. Yliluutnantti Nieminen Kari
14.4. Viestimies Heikkilä Pekka
15.4. Yliluutnantti Nurminen Eero
19.4. Ylikersantti Elonen Risto Tapani
21.4. Ylikersantti Lempinen Risto Edvard
23.4. Luutnantti Ahala Antero

Loimaa
Turku
Turku
Salo
Kaarina
Paimio
Vehmaa

Turun Upseerikerho
Kaivokatu 12, 20520 Turku
p. 02 251 1122, 0400-487 167
info@turunupseerikerho.fi

Lounas arkisin 10.30–13.30. Runsas salaattipöytä,
kolme lämminruokavaihtoehtoa, leivät ja kahvi. 7,80 €
Lauantaibrunssi 11.00–13.30, 11 €.
Lapset 4–12 vuotta 6 € ja alle 4 vuotta veloituksetta

www.turunsanomat.fi

Juhlapalvelustamme ruoat ja kakut tilauksesta
Tilausravintolamme toteuttaa kokouksenne,
tilaisuutenne ja juhlanne ammattitaidolla
www.turunupseerikerho.fi

Logistiikkapalveluja
Turun satamassa

TurkuSteve
Varastokatu 1, FI-20200 Turku
info@turkusteve.com
+358 (0)207 529 777

28.4. Sotilasmestari Holm Jarmo

Naantali

60 VUOTTA
1.4. Yliluutnantti Rastas Olli-Pekka
10.4. Tykkimies Lindström Toivo Juhani
13.4. Jääkäri Lehtonen Matti
15.4. Sotilasmestari Harju Juha-Pekka
28.4. Luutnantti Leinonen Kimmo

Loimaa
Kirkkonummi
Turku
Kaarina
Naantali

50 VUOTTA
3.4. Korpraali Halonen Olli-Pekka
4.4. Ylikersantti Seppälä Antti
6.4. Vänrikki Prami Jari Juhani
7.4. Vänrikki Ali-Raatikainen Ville
7.4. Jääkäri Peippo Harri Tapio
9.4. Aliluutnantti Schrey Aleksi Rafael
14.4. Tykkimies Forsman Tony Ingmar
21.4. Luutnantti Vainio Pasi-Antti
22.4. Vänrikki Taaveli Juha Mikael
23.4. Ylikersantti Nissi Mika Kari Kalevi
27.4. Kersantti Lehtonen Jukka Kalevi
29.4. Yliluutnantti Johansson Kristian Alfons

Loimaa
Loimaa
Turku
Pöytyä
Marttila
Turku
Turku
Pori
Pöytyä
Säkylä
Mynämäki
Raisio

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
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.
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