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Taistelu voitetaan yhdessä

S

uomessa eletään koronaviruskriisiä ja
poikkeusoloja. Tänä vuonna myös pääsiäisen vietto poikkesi koronaviruksen
vuoksi paljon aiemmin totutusta. Ei päästy
kirkkoihin, eikä ollut lupaa vierailla sukulaisten
luona. Oli vaan tyydyttävä pysymään ohjeiden
mukaisesti kotioloissa. Toivottavasti kuitenkin jokainen ehti rauhoittua, pitää läheisiinsä
etäyhteyden kautta sekä huolehtia fyysisestä ja
henkisestä kunnostaan. Rajoitusten kanssa pitää
elää vielä ainakin toukokuun lopulle saakka.
Odotetaan sitä rauhassa ja noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Elämme poikkeuksellista aikaa, johon liittyy
paljon huolta ja monenlaisia tunteita. Tämä
tilanne, jossa nyt olemme, on uusi ja herättää
paljon ajatuksia ja tunteita. Epävarmuus ja
-tietoisuus koskevat nyt kaikkia meitä. Miten
selvitä tässä tilanteessa? Miten rakentaa läheisyyttä ja luottamusta?
Koronapandemia on muuttanut merkittävästi
työskentelytapojamme. Tilanne on monella tapaa
kuormittava, mutta myös uutta avaava. Korona
nosti etätyön arvoonsa, mutta kaikilla aloilla
etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Useilla
työpaikoilla etätyötä on tehty jo ennen tätä epidemiaa, ja kyse on nyt työtavan laajentamisesta. Ei
ole varmastikaan kenellekään enää epäselvää, että
tässä tilanteessa emme järjestä mitään tapahtumia
tai kokoontumisia piirin toimesta. Piirien kevätkokoukset tullaan siirtämään myöhäisemmälle
ajankohdalle. Lisäksi kevään aikana tarkastellaan, onko joitain kilpailuja mahdollista siirtää
syksyyn. Koronan tyhjentämiä kalentereita voi
ja kannattaa täyttää omatoimisella liikunnalla.
Koronakevät aiheutti myös muutoksia Parivartion sivumäärään ja tavanomaisesta poikkeaviin juttuihin. Kun lähes kaikki toiminta
on pakotetulla tauolla, niin kentältä ei ole juu-

rikaan kerrottavaa. Koronan takia peruuntui
aika moni alkuvuodesta kirjoitettavaksi sovittu
asia ja ampuma-aselakia koskeva juttu kokonaisuudessaan. Eli ei saatu sitä mitä tilattiin – ei
Huoltovarmuuskeskuskaan saanut!
Reserviläisiä on koulutettu tämän kaltaisia
tilanteita varten, ja poikkeustilanteita varten
on harjoiteltu. Useat ovat osallistuneet harjoituksiin, joissa yhteiskunnan toiminta, valmius
ja turvallisuus varmistetaan vastaavien häiriöja poikkeusolojen aikana.
Yleisesti voidaan kuitenkin päätellä, että kriisijohtamista on harjoiteltu liian vähän, varsinkin
pandemiakriisin johtamista. Maanpuolustus- ja
johtamiskursseilla keskitytään syvällisemmin
kaikkiin muihin uhkiin, mutta ei kuitenkaan
pandemiaan eikä sen uhkakuviin. Korona on
yhteiskunnan johtoportaalle, niin politikoille kuin
muille johtavassa asemassa oleville virkamiehille
valtava johtamistaidon kurssi, eikä ihan mikä
tahansa kurssi, sillä tässä on tosi kyseessä.
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan koronavirus kiertää maapalloa vielä pitkään ja edessä
on ihmiskunnan suurin ”puhallus”.
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo
Kivisen (TS 5.4.) mukaan koronaa vastaan
toimii mottitaktiikka. – Talvisodassa Suomen
puolustusvoimat käytti mottitaktiikkaa pilkkoen määrällisesti ylivoimaisen vihollisen pienempiin hallittavimpiin osiin. Hänen mukaansa
sama taktiikka toimii taistelussa koronaakin
vastaan. Viruksen leviämistä voidaan hidastaa
jakamalla joukkoja pienempiin osiin. Kivisen
mukaan niin kuin sodassa yleensä, taistelu
ratkaistaan kentällä. Hänen mukaansa toiminallinen kuri luo edellytykset onnistumiselle.
– Henkistä lujuutta ja itsekuria – suomalaista
sisua – tarvitaan, Kivinen toteaa.
Turvallisuudessa korostuu nykypäivinä yhä

PÄÄKIRJOITUS

enemmän luottamus ja tahto toimia yhdessä.
Luottamuksen ylläpitämiseen ja edistämiseen
voi meistä jokainen vaikuttaa.
Ministeri Ilkka Kanerva kirjoittaa asiantuntijablogissa Korona-epidemian aiheuttamista
vallitsevista poikkeusoloista. Hän painottaa,
että Suomen varautuminen uhkiin on kansainvälisestikin vertailtuna huippuluokkaa.
– Olemme olleet kaukaa viisaita pitäessämme
huolta huoltovarmuudestamme silloinkin, kun
muut verrokkimaamme ovat ajaneet alas omia
varautumisjärjestelyjään kustannushyötyjä etsien. Kun leikataan tarpeeksi niin sanotusti löysiä
pois, menettää järjestelmä joustovaran. Jatkuva
tehostaminen heikentää yhteiskunnan toimintaedellytyksiä poikkeustilanteissa, Kanerva toteaa.
Nyt on siis tärkeintä noudattaa viruksen leviämisen estämiseksi annettuja ohjeita – jokainen
kohdallamme ja toisiamme tukien. Fyysisellä
etäisyydellä varmistamme, ettei vakava tauti saa
kestämätöntä jalansijaa keskuudessamme sekä
suojaamme riskiryhmien ja auttajien toimintaa.
Henkinen läheisyys antaa meille voimia jaksaa
tämänkin kriisin yli. Lohdullinen yhteinen ajatuksemme kantaa – yhdessä tästäkin selvitään.
Lopuksi siteeraan 94-vuotiasta veteraania tvmainoksessa: ”Uskokaa pois, kun toimimme yhdessä rintamassa, niin tämäkin taistelu voitetaan
vielä.” Olen samaa
mieltä hänen kanssaan – tämä taistelu
voitetaan kotona!
Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta!
Erkki Lehmus
päätoimittaja

PIIRIKIRJOITUS

Kesää kohti koronasta huolimatta

T

ähän aikaan on tavallisesti ampujilla vuoden kiireisin sesonki juuri
päässyt vauhtiin. Tännekin saakka
Kiinasta levinnyt mikroskooppisen pieni
hähtyvä pisti kuitenkin kaikkien, myös ampujien, kalenterin täydellisesti uusiksi. Maaliskuussa alkoivat hallituksen määräämät
kokoontumisrajoitukset ja samaan syssyyn
liikuntapaikkoja suljettiin ja ampujien kalentereihin alkoi ilmestyä paljon ”vapaita”
viikonloppuja.
Piirien ja liitojen mestaruus- ja muut kilpailut on peruttu, samoin kaikki johdetut
harjoitukset. Peruutukset ovat tällä hetkellä
voimassa toukokuun loppuun, mutta ainakin itse epäilen, että tuo määräaika tulee
siirtymään vielä pidemmälle kesään. Mikäli
näin käy, jää monta liittojen mestaruutta
ratkomatta tältä vuodelta.
Jotkut elättelevät toiveita, että keväältä ja
kesältä ampumatta jääneet kilpailut suoritettaisiin syksyllä. Joitakin kisoja ehkä voidaankin järjestää, mutta pahaa pelkään, että
iso osa tulee jäämään tältä vuodelta väliin.
Aivan kaikkia ratoja ei ole kokonaan
suljettu ja joillakin on mahdollisuus käydä
vielä omatoimisesti harjoittelemassa. Muistakaa kuitenkin, että vielä avoinna olevat
radat ovat yksityisiä, usein jonkun seuran

omistuksessa olevia ja ne ovat alun perin
tarkoitettu vain rajatun väen (seuran jäsenten) käyttöön.
Ylenpalttinen käyttö pienillä radoilla voi
pahimmillaan johtaa naapurien vastustuksen kasvuun ja sitä kautta aiheuttaa radan
lopullisen sulkemisen. Sitä ei varmaan kukaan lajin harrastaja halua. Maltti on valttia
radallakin ja nyt erityisesti täytyy myös
huolehtia paikkojen siisteydestä.
Poliisin lupapalvelut toimivat ja aselupia
myönnetään edelleen. Viime kesän lakiuudistuksen aiheuttamasta härdellistä on siirrytty jokinlaiseen ”vallitsevaan olotilaan”.
Ampuma-asekouluttajille ei ole vieläkään
jaettu virallisia ohjeita todistusten kirjoittamista varten, mutta samalla kuitenkin
kouluttajien kirjoittamat todistukset ovat
viranomaisille kelvanneet. Tällä tullaan toimeen, hyvä näin.
Uudet harrastajat, älkää heittäkö vielä
harrastuspäiväkirjojanne roviolle, vaikkette radalle pääsisikään hetkeen. Poliisin koulutusmateriaalista: ”Harrastuksen
jatkuvuutta ei edellytetä aikana, jolloin
harrastettavan lajin harrastus ei luonnonolojen / vast. vuoksi ole mahdollista”. Uskoisin viranomaisten rinnastavan
Covid-19 pandemian luonnonoloon/vas-
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Linnani ja
turvapaikkani

K

uluneena keväänä olemme eläneet turvattomampina kuin vuosikymmeniin. Ajankohtainen keskustelu on verrannut vallitsevaa
koronavirusepidemian aikaa 1990-luvun lamaan ja
jopa viime sotien aikaan. En ehkä uskaltaisi vielä
tässä vaiheessa antaa tulkintoja sille, kuinka pahasti
loppujen lopuksi meidän Suomessamme, saati koko
maailmassa käy. Selvää kuitenkin on, että terveyden
– jopa hengen – menettämisen uhka ja taloudellisen
hädän läsnäolo ovat tuoneet arkeemme vaikeasti
käsiteltävää turvattomuutta.
Tuo tunne kumpuaa kaikesta uutisoinnista ja värittää kaikkea ihmisten välistä keskustelua. Uhka on
epämääräinen. Sen torjumiseksi yksilötasolla on vain
perin arkisia kotirintaman täsmäaseita: käsien huolellinen pesu vedellä ja saippualla, etäisyys kanssaihmisiin.
Turvallisuuden kokemus on yksi ihmisen perustarpeista. Luottamus siihen, että elämä kantaa, että minä
pärjään, syntyy jo lapsuudessa. Lapsen kastaminen
kristityksi kirkon jäseneksi ja iltarukouksen opettaminen ovat osa tuon perustarpeen tyydyttämistä.
Ne kertovat vanhempien luottamuksesta siihen, että
Jumala pitää lapsesta huolen silloinkin, kun eivät omat
kädet yllä häntä suojelemaan.
Ne kertovat luottamuksesta siihen, ettei ihminen
koskaan ole täysin yksin. Ne antavat merkityksen
koko olemassaolollemme. Kaste, kirkon jäsenyys ja
iltarukous ovat myös jotain pysyvää, jotka kantavat
ihmistä läpi elämän kaikkein turvattomimpienkin
aikojen.
Kolmen teini-ikäisen pojan äitinä olen kääntynyt
Kaikkivaltiaan puoleen monin rukouksin. Viimeisin
koetus olivat kuluneet 9 kuukautta esikoisemme palvellessa Dragsvikissa sotilaspoliisina. Etäisyytemme
oli sekä fyysinen, asuuhan perheemme Raisiossa, että
psyykkinen; kyllä, Suomen puolustusvoimat kasvattivat pojasta miehen.
Tuona aikana konkretisoitui se, kuinka omat käteni
eivät tosiaankaan yltäneet tukemaan eivätkä auttamaan omaa lastani. Eipä hän kai kummemmin apuani
olisi tarvinnutkaan. Valtio tarjosi kaiken tarvittavan.
Silti me vanhemmat kannamme lapsistamme aina
huolta. Tuntui hyvältä antaa huolenpito lapsesta,
aikuisestakin, myös Kaikkivaltiaan käsiin ja luottaa
siihen, että Kaikkivaltias oli poikamme suojana ja
vartijana hänen pitkinä öinään vartiossa.
Psalmit Raamatussa kertovat ihmisen turvattomuudesta: peloista, sairauksista, kärsimyksistä, ahdistuksista, vihastakin. Niistä voi lukea myös sen, keneen turvata kaikkein vaikeimmalla hetkellä. Kaikkein tutuin
psalmi lienee psalmi 23: Herra on minun paimeneni, ei
minulta mitään puutu. Toinen, lähes yhtä tuttu taitaa
olla psalmi 91: ”Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ’Sinä,
Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun
minä turvaan.’”
Suomi on turvallinen yhteiskunta. Tästä pitävät
huolta niin puolustusvoimat, poliisi, pelastustoimi
kuin terveydenhuoltokin. Nämä maalliset voimat
eivät kuitenkaan kata kaikkea. Epämääräisen huolemme, niiden asioiden,
jotka eivät ole omissa
käsissämme, näkymättömien vihollistemme
uhatessa pyydämme
päästä turvapaikkaan,
jonka yksin Jumala voi
antaa. Tuli mitä tuli, kävi miten kävi, Hän pitää
meistä huolen.
Sari Lehti
Raision kirkkoherra
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taavaan.
Mitä sitten tehdä kaikella ”säästyneellä
ajalla”? Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne, säilyttäkää toimintakuntonne myös
poikkeusoloissa ja huoltakaa kalustonne.
Nyt on aikaa hyvittää läheisille ne kaikki pitkät kilpailu- ja harjoitusviikonloput,
joita on vuosien varrella kertynyt ja ehkä
kerätä vähän plussia tulevien kisareissujen
varalle. Vaikka houkutus on nyt suuri, ei
täydelliseksi sohvaperunaksikaan kannata
heittäytyä.
Päivittäinen pienikin liikunta pitää veren
liikkeellä ja mielen virkeämpänä, ei kaadu
seinätkään päälle niin herkästi. Seuraavissa
kisoissa (milloin ne sitten ovatkaan) toivon,
ettei kukaan tule valittamaan lataushäiriöitä
koska ei ole muka ehtinyt puhdistamaan
aseitaan kunnolla edellisen kilpailun jälkeen. Aikaa pitäisi nyt olla kisojen välissä
enemmän kuin riittävästi.
Ankeista ajoista huolimatta päivät pitenevät ja lämpenevät. Viruksista huolimatta
elämä jatkuu edelleen ja kesä lähestyy synkän ja sateisen talven jälkeen.
Hyvää kevättä ja kesän odotusta kaikille.
Pekka Tuominen
Reserviläispiirin 1.
varapuheenjohtaja

HENGENRAVINTOA

Taitto ja kuvankäsittely
Salon Seudun Sanomat Oy
Painopaikka
Salon Lehtitehdas 2020

Pankki
Turun Seudun Osuuspankki
Pääkonttori
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Jäsenistömme on ostokykyistä ja
useita ammattialoja edustavaa.
Lehden painos 5 700 kpl
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105 vuotta sitten joukko suomalaisia miehiä hyppäsi tuntemattomaan

Jääkärien kunniatiellä
Kimmo Kiiveri

S

uomalaisten vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen alkamisesta
Saksassa on kulunut 105
vuotta. Jääkärien muistoa
vaalitaan joka helmikuun
lopussa lauantaina alkuperäisessä varuskuntakaupungissa Lockstedter Lagerissa,
nykyisessä Hohenlockstedtissa, Saksassa. Finnentagin eli
suomalaisten päivän tapahtuman isäntänä on Hohenlokcstedtin kunta.
Lauantai alkoi majuri Kirvesniemen esitelmällä “Vapaussodan kunniamerkit ja
symboliikka”. Kirvesniemen
vaikuttava kokoelma oli esillä
Vesitornimuseossa (Museum
am Wassertürm), jossa voi tutustua vakituiseenkin jääkärinäyttelyyn. Esitelmä oli hyvin
laadittu ja mieleenpainuvin
kohta oli lentomerkkiin liittyvä kertomus Suomen puolelle
vapaussodassa tulleista venäläisistä lentäjistä.
Heidän ei annettu lentää
yksin ja suomalainen sotilas
laitettiin kyytiin pistoolin
kanssa. Ohjeistus oli ampua
lentäjä, mikäli hän lentää
itään. Kysyttäessä pelastautumisesta, vastauksena oli :
”Isänmaan puolesta”.
Esitelmän jälkeen siirryttiin
läheiselle Kellinghusenin hautausmaalla laskemaan ruusut
ensimmäisen maailmansodan
muistomerkillä neljän tuberkuloosiin kuolleen jääkärin
haudalla. Tuberkuloosi oli
sen ajan pandemia, varsinkin
tiiviissä majoituksessa.

Saksalaisten
aseet tutuiksi
Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 70 vuotta sitten pienimuotoisesti Neuvostoliiton
varjossa. Viime vuosina tapahtuma on kasvanut ja nyt
laskettiinkin 17 seppelettä
eri järjestöjen taholta. Joka
viides vuosi paikalla on puolustusvoimien ylin johto ja

tänä vuonna paikalla oli puolustusvoimain komentaja,
kenraali Timo Kivinen sekä
operaatiopäällikkö, kenraalimajuri Pasi Välimäki, joka
on myös Jääkäripataljoona
27:n perinneyhdistyksen puheenjohtaja.
Kunniaosastona olivat suomalaissaksalainen reserviläisosasto sekä Saksan kaartin
kunniapataljoona Wachbataillon Berliinistä. Perinneyhdistyksen aiempi puheenjohtaja Pertti Laatikainen johti
maanpuolustusjärjestöjen delegaatiota, jossa olivat Lotta
Svärd -säätiö, Lottaperinneliitto, Maanpuolustuskiltojen
liitto, Naisten valmiusliitto,
Reserviupseeriliitto ja Sotilaskotiliitto. Tilaisuutta johti
Bundeswehrin reservin eversti
Mark Aretz, joka on tunnettu
Suomen ystävä.
25 vuotta sitten alkoi suomalaissaksalainen reserviläisyhteistyö alun perin Iisalmen
ja Lüneburgin kunnan välillä.
Yhteistyö on jatkunut vuosien ajan ja vaikka Bundeswehrin alasajo on heikentänyt
toimintaa Saksassa, vastaavasti toiminta on lisääntynyt
Suomessa.
Nykyään Jägerbataillon 91
on Kymen jääkäripataljoonan kummijoukko-osasto.
Ennen Finnentagia suomalaiset reserviläiset tutustuivat
Bundeswehriin parin vuorokauden ajan ja saivat sotilaskoulutusta esi-isien tapaan,
tämän hetken viimeisimmällä
tekniikalla. Torstaina koulutus oli Lüneburgissa Theodor
Körner -kasarmeilla palvelusaseisiin pistooliin P8 ja rynnäkkökivääriin G36.
Aseisiin tutustuttiin ensin
AGSHP-simulaattoriammunnoissa. Varsinkin neljän hengen ryhmäammunnat rakennetun alueen hyökkäyksen
torjunnassa olivat kaikkien
mieleen ja uusintayrityksiä
otettiin useasti.

Ei kohdistusta
Ampumaradalla päästiin yrit-

Reissussa mukana olivat myös Seppo Lerkki (vas.), Gabriel
Vogelainen ja Kimmo Kiiveri.

Kimmo Kiiveri

Wehrmacht kunnioittaa jääkäriperinteitäkin tinkimättä.

tämään saksalaisen ampumataitomerkin (Schützenschnur,
ampumanauha) suorittamista
ja kisattiin perinteinen kilpailu suomalaisten ja saksalaisten reserviläisten välillä. Ampumataitomerkkiin
kuuluu pistoolilla 5 osumaa
kolmeen hahmotauluun 20
metristä sekä toiminnallinen
rynnäkkökivääriammunta.
G36-rynnäkkökiväärissä
on kiinteästi punapistetähtäin ja kiikaritähtäin, joten
se soveltuu kaikille etäisyyksille. Suorituksessa ammuttiin
kaikki laukaukset kaatuviin
tauluihin, jotka pienenivät
lyhyemmiltä etäisyyksiltä.
Ensin 200 metristä 4 laukausta tuelta pystyasennossa,
sitten 150 metristä 4 laukausta maaten lipas ilmassa, 100
metristä seisten 2 ja polvelta
2 laukausta sekä punapisteellä 80 metristä seisten 2 ja
polvelta 2 laukausta.
Saksassa tähtäimiä ei kohdisteta ampujan mukaan,
vaan aseet on valmiiksi kohdistettu ja ampuja opettelee
aina ampumaan samaan
kohtaan sivuun, mikäli oma
silmä ei vastaa referenssiä.
Järjestelmässä on etunsa, että
pakasta otetulla aseella on
heti tarkka mutta suomalaiselle ärsyttävää, mikäli joutuu tähtäämään sivuun.
Suomalaisten kovasta tasosta kertoo kuitenkin se,
että kaikki saivat suoritettua
ampumamerkin kultatasolla vierailla aseilla. Saksassa
ammunta on tarkan valvonnan alla, patruunat jaetaan
valmiiksi lipastettuina ja jokaista ampujaa kohti on yksi
valvoja.

Sotilaskodin alkulähteillä
Perjantaina toinen koulutus

Jääkärimuistomerkki sykähdyttää.

tapahtui Panzerlehrbrigade 9:ssä Münsterissa, joka
on Saksan Parola. Örtzetalkasarmeilla tutustuttiin Leopard 2A6 -panssarivaunuun
ja sen simulaattorikoulutukseen. Simulaattoreina oli neljä konttia, joitten sisäosa on
mallinnettu panssarivaunun
mukaan. Kun ovi laitettiin
kiinni ja kaiuttimet jyrisivät
pimeässä kontissa, oli tunnelma varsin autenttinen.
Samanlaisia pitäisi saada
Puolustusvoimien VKY-järjestelmäänkin.
Kontit oli linkitetty yhteen
panssariryhmän toiminnan
harjoittelemiseksi ja ovat
tarvittaessa yhdistettävissä
maailmanlaajuisesti. Oikealla panssarivaunulla ei päästy
ajamaan mutta ahtautumista
paikoille päästiin harjoittelemaan ja tutustumaan miehistön MP7-konepistooleihin.
Onnistuneen kouluttautumisen lopuksi jaettiin vielä
saksalaisten panssarimiesten
barettimerkit.

Münsterin hienoon panssarimuseoon ei tällä kertaa
ehditty tutustumaan mutta
sen pihalla laskettiin kukat
jääkärien muistokivelle. Jääkärien muistokivi paljastettiin viime vuonna Münsterissa koulutuksessa olleitten
jääkärien muistoksi.
Perjantai-iltapäivällä suomalaissaksalainen reserviläisosasto vieraili Hampurin
valtavalla 390 hehtaarin
kauniilla Ohlsdorfin hautausmaalla ensimmäisen maailmansodan sotilashaudoilla
ja puhdisti jäljellä olevat
hautakivet sekä laski ruusut
niille. Hampurissa asuvat
suomalaiset olivat tehneet
salapoliisityötä arkistoissa ja
saaneet selville, että sinne oli
haudattu yhdeksän jääkäriä.
Kolme oli haudattu siviilihautoihin, jotka oli jo otettu
uudelleen käyttöön, mutta
kuusi hautakiveä oli vielä
jäljellä sotilashautausmaalla, joka säilytetään ikuisesti.
Yksi jääkäri oli haudat-

tu vahingossa saksalaisten
sijasta venäläisten puolelle,
sen hetkisen kansalaisuuden
mukaan. Suomen valtiota
ei vielä tuolloin 1917 ollut
olemassa eikä jääkärien sotilaskoulutus ollut yleisessä
tiedossa. Moni ei edes tiennyt, että oli vielä 27. jääkäripataljoona. Numero 27
tulee myös siitä, että numero
2 käännettiin toisin päin numeroksi 7.
Matkalla oli tiukka aikataulu ja paljon tapahtumia
mutta lauantain illanvietto
jääkärien alkuperäisellä M1kasarmilla Jägerabend-illanvietossa kruunasi kaiken.
Ensi vuonna matkasta
on tulossa MPK:n kurssi ja
on sotilaskotien juhlavuosi,
koska suomalaisten sotilaskotien esikuva sijaitsee juuri
Hohenlockstedtissa.
Kellinghusenin ja Hohenlockstedtin juhlallisuuksista
löytyvät videot YouTubesta
hakusanalla Finnentag 2020.
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Viron liput johdattivat kirkkoväen
hautausmaan muistomerkille.

RUK:n juhla siirtyi,
kirja tulee ajallaan

Vallitsevan koronatilanteen takia
6. kesäkuuta järjestettäväksi suunniteltu Reserviupseerikoulun 100
-vuotisjuhla Haminassa siirretään
vuodella eteenpäin. Uusi ajankohta
Haminassa järjestettävälle juhlalle
on 12. kesäkuuta 2021.
Juhlan yhteydessä julkaistavaksi tarkoitettu juhlakirja ilmestyy
suunnitelmien mukaisesti kesäkuussa 2020.
Juhlakirjasta saa kuvan reserviupseerikoulutuksen järjestämisestä kaikissa puolustushaaroissa.
Koulutusta on annettu noin 30
joukossa ainakin 18 paikkakunnalla. Yksi mielenkiintoisimmista
koulutuspaikoista on ollut purjekoululaiva Suomen Joutsen pitkillä
koulutuspurjehduksillaan.
Oma merkittävä vaiheensa oli
uudelleen nimetyllä Upseerikoululla sotien aikana Niinisalossa. Koulutuksen haasteet ovat esillä myös
aselajikouluissa. Kirja esittelee upseerioppilaan elämää, koulutusta,
aseita, varusteita ja välineitä vuosien varrella. Opiskelua tukevan
oppilaskuntatyön rooli tulee myös
hyvin esille. Juhlakirja on omistettu
Suomen nuorisolle.
RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksen kustantaman
juhlakirjan toimittaja on Jaakko
Puuperä ja myyntipäällikkö majuri
evp Markku Seppä. Myynti toteutetaan yhteistoiminnassa Suomen
Reserviupseeriliiton ja RUK:n oppilaskunnan kanssa.
Kirja on 562 sivua sisältävä A4
kokoa oleva nelivärinen kuvateos.
Sen kokonaispainosmäärä on 6000
kappaletta, joista numeroita kirjoja
on 700 kappaletta. Numeroiduista
kirjoista 200 kappaletta on nahkakantisia.
Kirjan voi tilata ennakkoon RUKmuseon nettisivuilta (www.rukmuseo.fi) tai numerosta 044 216 6034.

105 kynttilää
Virttaalla
Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivänä 13.3.2020 kynttilät valaisivat sankarihautoja ja -muistomerkkejä eri puolilla maata. Loimaan
Virttaan kylän kirkolle Alastaron
reserviläiset toimittivat 105 kynttilää, jotka kyläläiset sytyttivät
sankarihaudalle, -muistomerkille
ja kirkon rappusille.
Virttaa kuului aiemmin Alastaron
kuntaan, joka liittyi Loimaan kaupunkiin vuonna 2009. Kylässä on
lähes 500 asukasta. Loimaan kaupunki sijaitsee Varsinais-Suomessa.
Virttaalla sankarihautaan on haudattu 18 miestä. Lisäksi yksi sankarivainaja lepää sukuhaudassa. Kirkko
on nykyään Loimaan seurakunnan
omistuksessa, mutta aiemmin sitä
ylläpiti Virttaan kirkkoyhdistys.

Viron 102-vuotista itsenäisyyspäivää juhlittiin Pärnussa

Juhlintaa perinteisin menoin
Osmo Suominen

K

oko edellisen päivän jatkunut
rankkasade taukosi sunnuntaiaamuksi 23.2., kun Viron
Itsenäisyyden synnyinkaupunki Pärnu valmistautui juhlimaan 102-vuotiasta isänmaataan. Perinnejuhlia
jo aiemmin tulee siitä, että Viron
itsenäisyysjulistus luettiin samana
päivänä, siis päivää virallista itsenäisyyspäivää aiemmin, Pärnussa
Endla-teatterin parvekkeelta.
Vaikka sade taukosikin, tuuli oli
edelleen navakkaa juhlaväen kokoontuessa seppeleiden laskuun
Vapaussodan muistomerkille Alevin hautausmaalle. Ennen laskuseremoniaa paikalle kerääntyneitä
tervehti lyhyesti Pärnun kaupunginjohtaja Romek Kosenkranius. Kun
alun toistakymmentä seppelettä tai
kukkalaitetta oli laskettu, niistä
muodostui vaikuttava sinivalkoinen kumpu jo itsessään vaikuttavan
muistomerkin juurelle.
Seppeleenlaskuseremonian jälkeen kokoontunut joukko suoritti
marssin Pärnun keskustaan Itsenäisyyden aukiolle, jossa perinteiseen
tapaan luettiin em. itsenäisyysjulistus eli manifesti, jonka jälkeen
historiallisiin, viime vuosisadan alun
sotilaspukuihin pukeutunut ryhmä,
suoritti asianmukaiset kunnialaukaukset. Marssijoiden joukossa kiinnitti huomiota se tosiseikka, että
vaikka oli sunnuntai, mukana oli
huomattavan paljon koululaisia.
Päivän päätteeksi Pärnun konserttitalolla oli konsertti, jossa nuorista koostuva jousiorkesteri kahden solistin ja Tallinnan Teknillisen
Yliopiston naiskuoron kanssa esitti
hienon ohjelmista teemalla ”Aika ja
sen kuluminen”.

Itsenäisyyden kolme pilaria
Varsinaisena Viron itsenäisyyspäi-

Pieneksi on käynyt veteraanikuoro, mutta laulu soi edelleen upeasti. Laulu päättyi ajatukseen siitä, että
”Vapaa Eesti jää myös meidän jälkeemme”.

vänä kokoonnuttiin jälleen Torissa
olevaan sotilaitten muistokirkkoon
jumalanpalvelukseen, jonka lopuksi
oli vielä pienimuotoinen konsertti.
Tapahtumat Torissa päätti Viron
lippujen johtama kulkue läheiselle
hautausmaalle, jossa suoritettiin perinteiset seppeleenlaskut Vapaussodan muistomerkille. Tämän kirjoittaja puhui muistomerkillä lyhyesti
seppeleenlaskun jälkeen.
Juhlapäivinä pidetyissä puheissa korostui ja kuulsi läpi edelleen
epävarmuus siitä, mihin Viro on
menossa. Lainaan lopuksi konserttitalolla puhunutta kaupunginjohtaja
Romek Kosenkraniusta.
”Maamme 102-vuotisessa historiassa on hetkiä, jolloin meillä ei
ollut rohkeutta puolustaa rakkaan
ja kauniin synnyinmaamme itsenäisyyttä. Yksi vaikeimmista hetkistä
oli kiistanalainen vuosi 1939–40,

jolloin pelko heikensi päättäväisyyttämme ja antoi venäläisten ja
virolaisten kommunistien hajottaa
maamme ja myös meidät itsemme.
Olen keskustellut laajasti näistä
asioista niin oman Kaitseliittomme, reserviupseeriemme, poliisien ja
myös monien muiden isänmaallisten
ihmisten kanssa, ja päätynyt siihen
lopputulemaan, että tahtomme ja
valtamme puolustaa meille rakkaan Viron itsenäisyyttä, perustuu
tosiasiallisesti kolmeen A-ryhmään:
rakkaus, kunnioitus ja rehellisyys
(armastus, austus ja ausus).
Rakkaus ennen kaikkea maatamme, kansaamme ja perhettämme
kohtaan on pilari numero 1, joka
auttaa meitä pysymään luottavaisina vaikeissa tilanteissa. Pilari numero 2 on kunnioitus kieleen, tapoihin,
historiaan ja perinteisiin ja pilari
numero 3 on rehellisyys – olla aina

rehellinen ja arvokas.
Olen tänään täysin vakuuttunut
siitä, että juuri nämä pilarit ovat
varmin tae kansalaisillemme suojella maamme itsenäisyyttä. Mitä
suurempi osa meistä arvostaa näitä
arvoja, sitä varmempi Itsenäisen Viron tulevaisuus on. Mitä vahvempi
valtio ja kansakunta ovat, sitä vähemmän se on vaarassa menettää
itsemääräämisoikeutensa ja itsenäisyytensä.
Näiden avulla me pystymme
kestämään takaiskut ja palaamaan
takaisin normaaliin mahdollisen
kriisin jälkeen. Ja mikä tärkeintä
– näiden avulla voimme vastustaa
myös kahta muuta A:ta, jotka aina
hyökkäävät meitä vastaan – ahneutta ja autuutta (Ahnus ja Autus).”
Viisaita sanoja, sopinevat myös
nykyisessä korona-Suomessa eläville
kansalaisillemme.
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Reserviläisetkö poikkeusoloissa palvelukseen?

E

lämme sangen poikkeuksellisia aikoja. Ensimmäistä
kertaa viime sotien jälkeen
on maahamme julistettu Tasavallan presidentin ja Valtioneuvoston
esityksestä Eduskunnan hyväksymänä poikkeusolot. Poikkeusolot ja siihen liittyvä Valmiuslaki
on herättänyt paljon julkista ja
sosiaalisen median keskustelua.
Asiaan liittyen on ollut liikkeellä
paljon myös virheellistä tietoa ja
hämmentävää keskustelua.
Vaikka en olekaan koulutukseltani lakimies, niin olen perehtynyt Valmiuslakiin ja esimerkiksi
reserviläisten käyttöön erilaisissa
tilanteissa nyt jo yli kolmekymmentä vuotta, joten katson olevani asiassa kokemusasiantuntija.
Siksi haluan tässä yhteydessä selventää muutamia seikkoja, jottei
teille, hyvät ystävät, jäisi vääriä
mielikuvia.
Yleisessä keskustelussa mainittiin, että ”valmiuslaki astuu
voimaan”. Ei, Valmiuslaki on
ollut voimassa vuosikymmeniä
viimeisen päivityksen ollessa
29.12.2011/1552. Kyse on lain
toiseen osaan kirjattujen säännösten soveltamisen aloittamisesta.
Laissa todetaan seuraavasti: ”Jos
valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa,
toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot, voidaan valtioneuvoston
asetuksella (käyttöönottoasetus)
säätää II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta.”
Poikkeusolot on määritetty
lain I osan 1. luvun 3. pykälässä.
Vallitsevassa tilanteessa Valtioneuvosto on yhdessä Tasavallan
presidentin kanssa todennut 3
pykälän kohtien 3 ja 5 määritelmien täyttyvän. Kohta kolme
toteaa poikkeusoloksi ”väestön
toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva
erityisen vakava tapahtuma tai
uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti
vaarantuvat” ja kohta viisi ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa
suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen
tartuntatauti.”
Ennen poikkeusolojen julistamista toimittiin tartuntatautilain

(21.12.2016/1227) säädösten
mukaan, jotka eivät kuitenkaan
riittäneet tilanteen vakavoituessa.
Huomionarvoista on, että poikkeusolojen toteaminen tehtiin
ennakoiden 3. pykälän 3. kohta
mukaan lukien, joka tietysti helpottaa ja nopeuttaa Valmiuslain
II osan 4., 5., 8., 10. ja 12. luvun
pykälien säännösten soveltamista
käyttöönottoasetuksilla. Näissä
luvuissa määritellään niitä toimia,
joilla taataan yhteiskunnan toimivuus ja kansalaisten toimeentulo
myös poikkeusoloissa.
Poikkeukselliset olosuhteet
vaativat valtion johdolta toimenpiteitä, jotka toki rajoittavat kansalaisten tavanomaisia oikeuksia,
mutta kaikkien pitää tässä pitää
mielessä oikeusministerimme
sanat: ”Oikeus elämään on perusoikeuksista kaikkein suurin”.
Siten kaikki tehdyt ja tehtävät
päätökset, joilla mahdollisesti
kansalaisten perusoikeuksia rajoitetaan, tähtäävät edellä mainitun suurimman perusoikeuden
turvaamiseen.
Me olemme saaneet elää vapaassa yhteiskunnassa 75 vuotta
hyvin vapaasti ja siksi olemme valitettavan huonoja ymmärtämään
näiden vapauksien rajoittamista.
Nyt on vaan ymmärrettävä tilanteen vakavuus ja hyväksyttävä
viisastelematta ja kiukuttelematta meidän jokaisen hyvinvoinnin
turvaamiseen tähtäävät toimet ja
jopa rajoitukset.
Nyt ei ole aika nojatuoliasiantuntijoiden avautua, missä heidän
mielestään ammattilaisiin ja asiantuntijoihin nojautuva valtion
johto on toiminut myöhässä tai
väärin. Nyt meidän kaikkien on
keskityttävä tämän tilanteen hoitamiseen mahdollisimman yhtenäisenä ja hyvin.

Reserviläiset koronaa
torjumaan?
Ihan aluksi haluan muistuttaa termeistä ja niiden oikeasta käytöstä, koska olen nihilisti, niin kuin
olette varmaankin huomanneet.
Reserviläisiä käsketään kertausharjoituksiin ja kutsutaan Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin. Reserviläisiä voidaan
käskeä palvelukseen osittaisessa

Tapaturman
tai sairauden yllättäessä

apu on lähellä

Meillä pääset joustavasti ja nopeasti lääkäriin. Päivystys
joka päivä Terveystalo Pulssissa Humalistonkatu 9-11.

tai laajemmassa liikekannallepanossa tai ylimääräiseen palvelukseen, jolloin palvelukseen
on ilmoittauduttava välittömästi. Tällöin ”Suomeen kohdistuu
aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys tai
sen välitön jälkitila” (ValmL 3§,
1 kohta).
Tasavallan presidentin päätöksellä reserviläisiä voidaan käskeä
valmiudelliseen kertausharjoitukseen ilman Asevelvollisuuslain (28.12.2007/1438) 4 luvun
38 pykälän toisessa momentissa
säädetyn 3 kuukauden määräajan
täyttymistä. Tällöinkin reserviläisen on astuttava palvelukseen
välittömästi ja perusteena on
tällöin edellä mainittu poikkeusolojen määritelmä. Normaalisti
reserviläinen käsketään suunnitelman mukaiseen kertausharjoitukseen niin, että käskykortti on
todistettavasti hänen kädessään
vähintään 3 kuukautta ennen
suunnitelman mukaista harjoitusta. Tästä viimeisestä käskemistavasta voidaan poiketa reserviläisen suostumuksella. Samoin
suostumus on saatava henkilön
työnantajalta, koska tässä tapauksessa työnantajalla ei ole velvollisuutta päästää työntekijää
harjoitukseen, kuten käskettäessä
suunnitelman mukaiseen harjoitukseen vähintään 3 kuukautta
ennen harjoitusta.
Vapaaehtoisiin harjoituksiin
kutsutaan ja osallistuminen on
vapaaehtoista kutsutun henkilön
oman kalenterin ja työnantajan
salliessa. Siksi Puolustusvoimien
vapaaehtoiset harjoitukset pidetään pääosin viikonloppuisin.
Tästä päästäänkin keskusteluun
reserviläisten käytöstä vallitsevan
tilanteen hoitamisessa. Laki Puolustusvoimista (11.5.2007/551)
määrittelee Puolustusvoimien
tehtäviksi 1) Suomen sotilaallisen puolustamisen, 2) muiden
viranomaisten tukemisen, 3)
osallistuminen apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun
kansainvälisen avun antamiseen
ja kansainväliseen toimintaan
sekä 4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Toisen tehtävän lisämääreinä ovat 1) ”virka-apu yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten
estämiseksi ja keskeyttämiseksi
sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi” ja 2) ”pelastustoimintaan osallistuminen antamalla
käytettäväksi pelastustoimintaan
tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä
ja asiantuntijapalveluja”.
Vallitsevassa tilanteessa Puolustusvoimilla on siis mahdollisuus ja velvollisuus virka-avun
antamiseen poliisille 1 kohdan
mukaisten tehtävien toteutuksen
tukemiseksi. Ensisijaisesti tehtävään käytetään varusmiehiä, jos
kyseessä on tavanomainen virkaapu ja palkattua henkilökuntaa,
jos kyseessä on voimankäyttöä
edellyttävä virka-apu. Tavanomaisessa virka-avussa voidaan
käyttää myös erillisen suostumuksen antaneita, vapaaehtoisia
reserviläisiä esimerkiksi Maakuntakomppanioista.
Voimassa olevilla säädöksillä ja
tämänhetkisissä poikkeusoloissa
ei ole mahdollista käskeä reserviläisiä palvelukseen esimerkiksi
valmiudelliseen kertausharjoitukseen. Eikä esimerkiksi erilaisten
lääkintämuodostelmien perustaminen reservistä ole tarkoituksenmukaista, koska henkilöstö
näihin tulee niistä terveydenhuoltoalan ammattilaisista, jotka ovat
nyt kovin kiireisiä omissa normaaleissa tehtävissään.
Siten vapaaehtoisten, suostumuksensa antaneiden reserviläisten käyttö tavanomaisessa
virka-avussa poliisin tukena esimerkiksi alueiden eristämisessä,
liikenteenohjaamisessa ja muissa
vastaavissa tehtävissä on mahdollista ja tilanteen pitkittyessä jopa
todennäköistä.

van lain päivityksen tuomat muutokset koulutuksen järjestelyistä
ja koulutusvastuun jaosta.
Samalla on selkeytetty ylentämisen edellytyksenä olevia koulutus- ja osaamisvaatimuksia,
muun koulutuksen rinnastamista kertausharjoituskoulutukseen
sekä omaehtoisen osaamisen ja
toimintakyvyn kehittämisen vaikutusta ylentämiseen. Edelleen
siis ylennys edellyttää kouluttautumista ylemmän sotilasarvon
mukaiseen tehtävään, sijoitusta
ko. tehtävässä tai sijoitettavuutta
siihen, määrättyä määrää kertausharjoitusvuorokausia tai niihin
rinnastettavan koulutuksen päiviä sekä riittävää aikaa edellisestä
ylennyksestä.
Eikä ylennys edelleenkään ole
kultainen kädenpuristus ennen
asevelvollisuusajan päättymistä
tai palkinto mittavasta maanpuolustustyöstä. Näistä ansioista eri
toimijat varmasti kykenevät palkitsemaan ja muistamaan henkilöitä jollain muilla keinoilla.
Pitää muistaa, että ylennykset
ovat keino rakentaa linjaorganisaatiossa, sodanajan asevoimissa,
esimiesjärjestelmää.
Epämukavuutta tuovasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta aurinkoista kevään ja kesän odotusta kaikille asevelvollisille ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille ikään, sukupuoleen,
etniseen taustaan tai sosiaaliseen
asemaan katsomatta. Pitäkää kädet puhtaina, huoli itsestänne ja
läheisistänne. Kyllä me tästäkin
selviämme.

Ylennysnormin päivitys
Ja tähän vielä jälkipolttona (After Burner, niin kuin ameriikassa sanotaan) otsikonmukaisesta
päivitetystä normista (HP965)
muutama sananen. Normi on
astunut voimaan 1.3.2020 ja se
korvaa 1.7.2015 voimaan tulleen normin. Mitään ratkaisevia
muutoksia ylennysperusteisiin ei
ole tullut. Uudessa normissa on
lähinnä huomioitu vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta koske-

Joni Lindeman
everstiluutnantti
Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikkö

KOTIKENTTÄETU
Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

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

Ajanvaraus puhelimitse ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–20
030 6000* tai terveystalo.com

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

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle
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Koronakriisi muutti poliisinkin rutiineja rajusti

Ei sitä, mitä tilattiin
Petri Alkiora

T

ämän artikkelin piti
alun perin olla ampumaurheilua koskeva.
Tarkemmin sanottuna minun piti tarkastella ampumaaselain ajankohtaisia asioita
poliisin näkövinkkelistä. Kuten nyt keväällä on havaittu,
tämäkään toimitus ei lopulta
ole tilauksen mukainen.
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat jo tähän mennessä monipuolinen
ja vaihteleva. Tässä yhteydessä riittää muutaman yksityiskohdan mieliin palauttaminen. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti 11.3.2020
koronaviruksen (COVID-19)
laajentuneen pandemiaksi.
Suomessa pääministeri Sanna Marinin hallitus suositti
12.3.2020 kaikkien yli 500
hengen yleisötilaisuuksien
perumista toukokuun loppuun saakka. Tämän jälkeen
aluehallintovirastot antoivat
tartuntatautilain nojalla asiaa
koskevat määräykset, jotka
ovat voimassa 12.4.2020 asti. Sittemmin näitä linjauksia
on huomattavasti kiristetty
ja niiden voimassaoloaikaa
jatkettu.
Tehtyjen linjausten mukaan oppilaitosten tuli välittömästi ryhtyä kaikkiin
tarvittaviin toimenpiteisiin
koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi. Samalla tuli
kuitenkin turvata mahdollisimman hyvin opetuksen
järjestäminen, opintojen ja
tutkintojen suorittaminen
sekä opiskelijavalintojen toteuttaminen.
Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista
toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on
opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee
tehtyjen linjausten mukaan
huolehtia opiskelijoiden sekä
opetushenkilöstön turvalli-

Petri Alkiora

suudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.
Lisäksi valtioneuvosto
suositti, että lähiopetuksen
sijaan ammattikorkeakoulujen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla,
muun muassa etäopiskelua,
erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja
sekä tarvittaessa itsenäistä
opiskelua hyödyntäen.

Digiloikkaa pakolla
Edellä kuvatun koronatilanteen takia kaikki lähiopetus
päättyi Poliisiammattikorkeakoulussa viikolla 12.
Keskiviikkona 18.3. alkoi
ajanjakso, jonka aikana on
tälläkin koulutusalalla otettu
suuri etäopetuksen kehitysloikka. Haasteita koulutuksen järjestämiselle aiheuttaa toki salassa pidettävien
tietojen turvaaminen myös
poikkeuksellisissa oloissa.
Toisaalta myös operatiivinen
poliisitoiminta vaatii oman
osansa tietoliikennekapasiteetista.
Tärkein
onnistumisen
edellytyksenä ollut yksittäinen asia oli jo aiemmin tehty
linjaus Poliisiammattikorkeakoulun toiminnasta kahdessa
verkossa. Turvallisuusverkon
(Tuve) lisäksi oppilaitoksella
on käytössään oppilaitosverkko.
Oppilaitosverkon saavutettavuus on taannut sen, että
opiskelijoiden on ollut mahdollista edetä opinnoissaan
lähiopetuksen lopettamisesta huolimatta. Yleisesti käytössä olevat ohjelmat, kuten
Moodle, Wilma, Teams ja
AdobeConnect ovat osoittautuneet korvaamattomiksi
yhteydenpitokeinoiksi tässä
tilanteessa.
Maaliskuussa alkavaksi
suunnitellut poliisi (AMK)
-tutkinnon opiskelijaryhmän opinnot on nyt ajoitettu

Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

alkamaan elokuussa 2020.
Koulutuksen alussa on vääjäämättä suurryhmäopetusta ja tästä syystä opintojen
aloituksen lykkääminen on
ollut käytännössä välttämätöntä. Kaikki koulutuspuolen voimavarat on suunnattu
etäkoulutuksen valmisteluun
ja sisällä olevien opiskelijaryhmien tarvitsemaan opetukseen.
Poliisi (AMK) -tutkintoon
sisältyy nuoremman konstaapelin määräaikaisessa
virkasuhteessa tehtävä harjoittelu. Yhdellä opiskelijaryhmällä harjoittelu päättyi
niin, että harjoittelun jälkeiset
lähiopinnot olisivat alkaneet
6.4. Käytännössä suurin osa
Petri Alkiora

heistä on jatkanut työskentelyä jatkonimityksen turvin ja
he ovat tuoneet tätä kautta
lisäpanoksen operatiiviseen
poliisitoimintaan. Opiskelijaryhmän valmistuminen
ajoittuu alkuperäisen suunnitelman mukaan tulevan kesäkuun loppuun. Aika näyttää miten työ ja opintojen
yhteensovittaminen onnistuu
käytännössä.
Tällä hetkellä olemme järjestäneet mahdollisimman
tarkoin suunniteltua lähiopetusta toiselle opiskelijaryhmälle, jonka harjoittelu
alkaa 15.6. Viikoilla 16 ja 17
järjestettiin erityisjärjestelyin
liikunnan rästisuorituksia ja
voimankäytön tasokokeita
poliisin henkilökohtaisen
virka-aseen käyttöoikeuden
saamiseksi. Harjoittelun edellyttämää virkanimitystä kun
ei tehdä, jos nämä poliisimiehen perusvalmiudet ole
kunnossa. Opiskelijat myös
valokuvattiin Hervannassa
käynnin yhteydessä virkamerkkejä varten.

Operaatio Puomi

Poliisin lippu. Poliisiammattikorkeakoulu on yksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä.

Hyvin monesta koulutusalasta poiketen poliisikoulutukseen sisältyvä harjoittelu on
jatkunut keskeytyksettä. Poliisi (AMK) -tutkintoon sisältyvä harjoittelu toteutetaan
virkavastuulla ja muutoinkin
täysin työelämävastaavalla
tavalla.
Opiskelija haluaa selvitä
harjoittelusta kunnialla, Poliisiammattikorkeakoulun
tehtävänä on varmistaa, että

harjoitteluun lähtevällä opiskelijalla on hallussaan tarkemmin määritellyt osaamiset ja harjoittelun järjestävän
poliisilaitoksen tehtävänä on
varmistaa ohjatun harjoittelun lisäksi operatiivisen poliisitoiminnan toteutuminen.
Nämä seikat kuvaavat Poliisiammattikorkeakoulun arkea keväällä 2020. Vastaavia
tilanteita ja sovelluksia löytyy
kaikista oppilaitoksista. Pidän selvänä, että kokemuksena kevät tulee monella tapaa
nostamaan kaikkien toimijoiden resilienssiä. Toisaalta
kokemusten hyödyntämistä
voidaan pitää suorastaan velvollisuutena. Tämä kokemus
on monessa suhteessa niin
arvokas, ettei sitä saa jättää
hyödyntämättä.
Tätä kirjoittaessani vaikuttaa siltä, että tehohoitokapasiteetti on koronaviruksen
aiheuttaman epidemian alkuvaiheessa riittänyt Suomessa
kaikille hoitoa tarvitseville.
Myös tehohoitopaikkojen
määrää on kyetty rajoitustoimenpiteiden aikana lisäämään olennaisesti. Voimme
siis olettaa, että näiden seikkojen perusteella epidemian
aikaisia rajoitustoimia avataan lähiaikoina.
Yhtenä konkreettisena
mutta toistaiseksi ainoana
esimerkkinä tästä on Uudenmaan maakunnan sulkua
koskeneen operaation (operaatio Puomi) päättyminen
(voimassa 28.3.–15.4.2020).
Helsingin poliisilaitoksen
johtamassa operaatiossa

ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan,
Lounais-Suomen, Hämeen
ja Kaakkois-Suomen poliisilaitokset. Tässä liikkumisrajoituksen valvontaa koskeneessa operaatiossa poliisi
sai merkittävää apua erityisesti Puolustusvoimilta ja
Rajavartiolaitokselta. Useat
Poliisiammattikorkeakoulun
tutkinto-opiskelijat osallistuivat operaation toteutukseen
eri virkatehtävissä.
Parivartion lukijakunnalle
toivotan lopuksi hyvää kesän
odotusta. Pidetään yhdessä
valmiutta yllä ja huolehditaan kukin omalta osaltamme
yhteiskunnan kriisinsietokyvyn säilymisestä.

Koulutusjohtaja Petri Alkiora

Kirjoittaja on
Poliisiammattikorkeakoulun
koulutusjohtaja.
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Luottamusta ja tahtoa

L

uottamus on suomalaisen yhteiskunnan
keskeisiä ominaisuuksia. Juuri luottamus
toisiimme, viranomaisiin ja
yleisesti elämään on ollut
keskeisiä selittäviä tekijöitä
Suomen menestykselle erilaisissa kansainvälisissä onnellisuutta, kilpailukykyä ja
mitä milloinkin mittaavissa
listauksissa. Taitaapa luottamuksen rakentaminen
olla yksi Puolustusvoimien
johtajakoulutuksenkin keskeisistä opeista.
Vallitsevat poikkeusolot
ja pandemiatilanne asettavat luottamuksen uudenlaiselle koetukselle. Hyvää
tilanteessa on se, että nyt
meillä on niin yhteiskuntana kuin yksilöinäkin
havainnoida omaa toimintaamme poikkeuksellisessa
tilanteessa. Nyt saatava kokemus on osattava hyödyntää kehittämisen pohjaksi.

Mahdollisuus kehittyä
Valmiuslain uudistamistarpeesta ja monesta muusta
hallintoon liittyvästä uudistamistarpeesta on sosiaalinen media pullollaan näkökulmia sekä vaatimuksia.
Jonkin verran keskustelut
ovat sivunneet myös yksilötason toimintaa. Nyt kun
kotivara viimeistään on kaikilla kunnossa ja vessapape-

rivitsitkään eivät jaksa enää
naurattaa, on erinomainen
aika siirtyä pohtimaan
omaa kehittymistään ihmisenä ja maanpuolustajana.
Erilaisten määräysten ja
omaa toimintaa koskevien rajoitusten sekä vaatimusten noudattaminenhan
pitäisi olla meille kaikille
asevelvollisuutemme suorittaneille itsestään selvää ja
luontevaa. Nopean havainnoinnin perustella aivan jokaisella ei näin kuitenkaan
ole. Näkymättömän taudin
edessä määräysten ja ohjeiden välttämättömyyttä voi
olla vaikeampi hahmottaa
kuin esimerkiksi perinteisempien uhkakuvien vaaniessa rynnäkkökiväärin
ampumaetäisyyden päässä.

Kurin merkityksestä
Tasavallan presidentti ja
Puolustusvoimain komentaja ovat omissa puheenvuoroissaan peräänkuuluttaneet itsekuria meiltä
kaikilta. Tuo perinteinen
sotilaiden hyve on viime
vuosikymmeninä lähes kadonnut julkisesta puheesta
vapauksien ja oikeuksien
takamaastoon. Kuri sanana on saanut pysyvän negatiivisen merkityksen sekä liitynnän kuritukseen ja
kurjuuteen.
Kenraali Timo Kivinen

käyttää puheenvuoroissaan
termiä ”toiminnallinen kuri”. Muotoilu on hyvä. Se
liittää kurin selkeämmin
toimintaan ja tekemiseen.
Siitähän kurissa on pohjimmiltaan kyse. Jonkin
tekemisestä tai aktiivisesta
pidättäytymisestä jostakin.
Tasavallan presidentti Niinistön korostama itsekuri
tuo myös selkeästi esiin
vastuullisen tahon, yksilön.
Kurissa kaikissa muodoissaan, myös näin koronarajoitusten aikana, on kyse
tahdosta.
Maanpuolustajana on
syytä aina pohtia mitä
päämääriä tahdon edistää. Oikein suunnattuina
henkilökohtaiset tavoitteet
ovat usein yhteen sovitettavissa läheisten, työyhteisön
ja yhteiskunnan tavoitteisiin. Näin poikkeusolojen
aikana näkyviä ristiriitoja
näiden tavoitteiden ja päämäärien välille voi syntyä
tavallista arkea useammin.
Ristiriitojen välttämisessä avainasemassa on ennakointi. Enkä nyt puhu
pelkästään johtoryhmän
etäneuvottelun ja lasten
kovaäänisen soittotunnin
sijoittamisesta eri aikoihin
ja huoneisiin.
Sotilaalle valinnat ristiriitaisten pyrkimysten välillä
ovat tosi paikan tullen vält-

tämättömyys. Toisaalta joukon onnistumisen kannalta
on vain yksi vaihtoehto.
Omien ja oman joukon tavoitteiden yhteensovittaminen ylempiin päämääriin.
Taisteluajatuksen ymmärtäminen on tässä avain. Johtajan tehtävänä on tuoda
ajatuksensa mahdollisimman kirkkaasti joukkonsa
tietoon, jotta heillä on paras mahdollinen kuva vaatimuksista. Tämä edellyttää
yhteistä tilanneymmärrystä.
Tilanneymmärrys puolestaan vaatii riittävää tiedon
jakamista, mutta se ei yksin
riitä.

Ennakointi
varautumisen
keskiössä
Maanpuolustukseen kriittisesti suhtautuvat tahot ovat
aina syyttäneet sotilaita
edellisten sotien uudelleen
käymisestä. Tuolla väitteellä
viitataan liialliseen menneisyyteen tuijottamiseen. Väite on yhtä väärä kuin kulunutkin. Suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin ja
varautumisen ytimessä on
juuri ennakointi. Pandemiakin uhkakuvana löytyy
suomalaisista riskiarvioista
ja harjoituskertomuksista jo
pitkän ajan takaa.
Uhkahan ei koskaan toteudu sellaisenaan, mutta

KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ
luo pohjan suunnittelulle ja
varautumiselle. Niin tässäkin tapauksessa. Nyt käynnissä olevasta tilanteesta
on syytä kirjata havainnot
ylös tulevaa kehittämistä silmällä pitäen. Samaa
suosittelen myös yksilö- ja
perhetasolla.
Nykyisissä poikkeusoloissa voi todeta, että ennakoinnin ohella järjestelmämme vahvuus on ollut
myös historiatietoisuus.
Historian
kokemukset
mielessä emme lähteneet
juoksemaan jokaisen positiivisen haavekuvan perään,
vaan säilytimme varautumisemme myös pahan päivän
varalle, järjestelmää jatkuvasti kehittäen. Suomalaisina meidän kannattaa
olla ylpeitä omasta järjestelmästämme, eikä takertua jokaiseen mahdolliseen
pikku vastoinkäymiseen
laajemmassa taistossa.
Luottamalla yhteiskuntaamme, viranomaisiin ja
toisiimme varmistamme
myös sen, että meillä on
tulevaisuudessakin tahtoa
yhdessä pitää maamme
maailman parhaana millä
tahansa mittarilla mitattuna. Jalkaväen kenraali
Adolf Ehrnroothin sanoin:
”Suomi on hyvä maa. Sitä kannattaa puolustaa.”,
myös virukselta.

R

miseksi. Ja niinhän siinä
sitten kävikin.
Volanen kuvaa valaisevasti, kuinka Saksa toimii härskisti ja vedättää
yhdessä venäläisten kanssa
suomalaisia Brest-Litovskin rauhanneuvottelujen
yhteydessä ja sen jälkeen.
Ei suurvalta toimi suopeasti hyväntahtoisuuttaan
vaan aina oma etu ensisijalla. Sekavassa tilanteessa
suomalaisten ulkopoliittinen ymmärrys oli selvästi
hakusessa. Sitä alleviivaa
Volasen yksityiskohtainen
kuvaus surullisenkuuluisasta kuningashankkeesta.
Sotatilanteesta oltiin täysin
pihalla.
Toisaalta lieventävänä
seikkana voitaneen todeta,
että eipä niitä tasavaltojakaan tainnut siihen aikaan olla Euroopassa kuin
Ranska ja Sveitsi. Suurten
valtioiden keskinäinen nokittelu ja juonittelu tulee
hyvin esille kuvauksissa
Kansainliiton perustamisesta ja Versailles’n rauhansopimuksen aikaansaamisesta. Amerikkalaisten ja Woodrow Wilsonin

merkitys oli ratkaiseva ja
hän vaikutti myös Suomen
itsenäisyyden tunnustamiseksi.

Hyökkäys Pietariin?
Suomalaisten aktivistien
epämääräiset ja epäviralliset sotaretket itärajan
taakse vaikuttavat hatarilta ja amatöörien puuhastelulta ilman kunnon
koordinointia. Toisaalta
Venäjän sekasortoiseen
sisällissotaan sekaantuivat
melkein kaikki kynnelle
kykenevät. Suomalaisia ja
Mannerheimiä painostettiin myös hyökkäämään
Pietariin. Intoa olisi ollut,
mutta venäläiset valkoiset kenraalit typeryyttään
kieltäytyivät hyväksymästä
Suomen itsenäisyyttä, joten
hankkeesta vetäydyttiin.
Nykymaailmasta katsoen tuntuu absurdilta ajatella, että suunnitellut 30 000
suomalaista
olisivat kyenneet ajamaan bolshevikit vallasta
Pietarista. Lenin kuitenkin
todisti toisin ja hän antoi
arvoa suomalaisten pidättyväisyydelle: ’Oli aika,

jolloin Judenitšin joukot
olivat muutaman virstan
päässä Pietarista ja Denikinin joukot Orelin pohjoispuolella.
Silloin pienikin heille annettu apu olisi ratkaissut
nopeasti Pietarin kohtalon
vihollistemme hyväksi mitä
lyhyimmässä ajassa ja mitättömän vähäisin uhrein.
Suomi ei lähtenyt sotaan ja
Judenitš sekä Denikin lyötiin hetkellä, jolloin yhteinen taistelu olisi johtanut
mitä varmimmin koko taistelun ratkeamiseen maailman kapitalismin hyväksi.’ Jälkiviisasteluna voisi
tietysti todeta, että kylläpä
meille sattui vahinko.
Volanen kuvaa myös
tapahtumia reunavaltioiden Puolan, Latvian ja
Viron sekä Suomen yhteisistä pyrkimyksistä saada
turvaa toisistaan Saksan
ja Neuvostoliiton välissä.
Näissä vaiheissa sitten ulkoministeri Holstikin saatiin sysätyksi sivuun. Ranskan ja Englannin erilaiset
näkemykset heijastuvat
myös Suomeen ja meillä
haparoiva ulkopolitiikka

Christian Perheentupa
majuri
Turun Kadettipiirin
puheenjohtaja
Kadettikunta ja Turun Kadettipiiri haluavat osaltaan
olla mukana yhteisessä
rintamassa. Kadettikoulun
käyneiden upseerien muodostama jäsenistömme tukee
mielellään asiantuntemuksellaan Varsinaissuomalaista maanpuolustuskenttää.
Jos yhdistyksesi tai muun
yhteisösi piirissä herää tarve
saada ajankohtaista tietoa
maanpuolustuksesta tai turvallisuuspolitiikasta esim.
luentojen tai esitelmien muodossa ota yhteyttä. turku@
kadettikunta.fi

ARVOSTELIJALTA

Nuori Suomi lastuna ajan virrassa
iskiryhmään kuuluvana olen nyt joutunut oleksimaan eristyksissä jo kotvan aikaa.
Onneksi ymmärsin varustautua siihen kohtalaisella
pinolla kirjoja. Kalenteri
kun kummasti tyhjentyi
monenmoisista menoista.
Ensimmäisenä sattui luettavaksi Risto Volasen erinomainen, viime syksynä
ilmestynyt neljäsataasivuinen opus Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa
1918–1919.
Venäjän vallankumous
marraskuussa 1917 tarjosi Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden itsenäistyä. Maailmansodan
melskeissä Saksa pyrki
saamaan itärajalleen sopivan puskurivyöhykkeen
Venäjästä irtautuvista itsenäisistä valtioista, jotka
kuitenkin olisivat käytännössä Saksan ’suojeluksessa’. Itsenäisyytensä julistanut Suomikin pyysi apua
Saksasta, sekä alkaneen
punakapinan kukistamiseksi, että laajemminkin
itsenäisyyden takaamiseksi
ja samalla talouden turvaa-

Tuula Rahkonen

jatkuu vielä Tarton rauhansopimukseenkin tultaessa. Kasvukipuja, sanottakoon.
Erinomaisen kirjan monista pikkutiedoista tuli
esille sekin, että Donald

Trumpin America First oli
alun perin Yhdysvaltain
Woodrow Wilsonin vaaliteema yli sata vuotta sitten.
Eero Joutsikoski
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ASIANTUNTIJALTA

Kokonaisturvallisuudella pandemia hallintaan

K

ylmän sodan jälkeen alkoi globaali
uhkakuvien uudelleen arviointi Natossa ja
Euroopan unionissa. Nato etsi uutta perustaa liittokunnan oikeutukselle.
Suomi aloitti kriisinhallintayhteistyön Naton kanssa.
Keksittiin kriisinhallinta
kaukana terrorismin syntysijoilla. Kaksoistornien
9/11 -katastrofin jälkeen
jouduimme Yhdysvaltojen
mukana terrorismin vastaiseen sotaan. Uhkakuviin
lisättiin uusia uhkia kuten
luonnon katastrofit, ympäristötuhot, ihmisoikeus- ja
sotarikokset universaalina
uhkana ja laajat epidemiat.
Säilytimme muutoksessa
kansallisen puolustuksen
uhkaperusteisen ajattelun,
joka on ollut lähtökohtana koko yhteiskuntaa
koskevalle valmiussuunnittelulle. Yhteiskunnan
varautumisen perusteisiin
lisättiin uusien uhkien tuomat haasteet. Viimeisimpiä
muutoksia ovat olleet puolustusvoimien uudet tehtävät, muiden viranomaisten
tukeminen ja osallistuminen kansainvälisen avun
antamiseen sekä rauhanajan koulutusorganisaation moodin kääntäminen
valmiuden moodiin. Kun
joulukuussa 2019 raportoitiin Wuhanista, Kiinan
Hubein provinssista, että
sieltä on leviämässä tun-

tematon virus, oli meillä
kassakaapeissa tuoreet koko yhteiskuntaa koskevat
kokonaisturvallisuuden
suunnitelmat ja uusi poikkeusolojen lainsäädäntö.
Tammikuun viimeisenä
päivänä maailman terveysjärjestön hätäkomitea julisti kansainvälisen
yleistä terveyttä uhkaavan
varoituksen. Maaliskuun
puolessavälissä 180 000
ihmistä ympäri maailmaa
oli testattu positiiviseksi
uudelle koronavirukselle.
Kohta sen jälkeen koronavirus aiheutti jo tuhansia
kuolonuhreja ja mikä huolestuttavaa tauti oli leviämässä Kiinan ulkopuolelle; Italiassa ja Espanjassa
nopeammin kuin Kiinassa. Kuukauden lopulla oli
maailmassa jo 800 000
tartuntaa. Yhdysvalloissa
tartunnat ja kuolonuhrit
lisääntyivät nopeasti ennätyslukemiin. Suomessa
ylitettiin 1 300 tartunnan
raja, sairaalahoidossa oli
yli 40 koronapotilasta ja
kuukauden lopun tilasto
kertoi 17 kuolleesta.
Hallitus ja ministeriöt,
sekä viranomaiset ovat
kertoneet kansalaisille
avoimesti, missä mennään
ja erityisesti mikä vastuu
on työtehtävissä olevilla,
vapaa-aikaa viettävillä,
70+ eläkeläisillä, muilla
kansalaisilla ja perheillä sekä yrityksillä. Marraskuun

puolenvälin jälkeen media
on toistanut ohjeita, miten
rajoitetaan epidemian leviämistä.
Maailman halvin ja kustannustehokkain, jokaisen
henkilökohtaisessa käytössä oleva virustorjuntajärjestelmä on käsien saippuapesu, kasvojen alueen
koskettelun ja sosiaalisten
kontaktien välttäminen,
pienienkin ihmisryhmien
kanssa asiointi kahden
metrin turvaetäisyydellä,
ennen ja jälkeen julkisissa
tiloissa oleskelua, toistetaan käsienpesu, käsidesikin toimii.
Toimiessaan se jakaa
sairaalajärjestelmän tehohoidon tarpeen pidemmälle ajanjaksolle ja tasoittaa
tautitilaston huipun, jolloin hoidon ja tehohoidon
kapasiteetti riittäisi epidemiahuipun hoitotarpeeseen. Varmistaisi se myös
samalla muiden sairauksien hoitoa vaativien potilaiden hoitotarpeet. Näin
tuettaisi myös yhteiskunnan ja elinkeinoelämän
rattaiden pyörimistä.
Hallitukselle ja viranomaisille tuli yllätyksenä
suuri välinpitämättömien joukko, joka ahtautui
normaaliolojen malliin
julkisiin paikkoihin aiheuttaen tartuntojen nopean
lisääntymisen. Ulkomailta
saapuvien kontrollointi,
ohjeistaminen ja mahdol-

linen karanteeniin ohjaus
lentokentillä järjestettiin
vasta maaliskuun lopulla.
Oli syntynyt tilanne, joka
vaati kansalaisten vapaan
liikkumisen ja elinkeinovapauden rajoittamista.
Perustuslain takaamiin
ihmisoikeuksiin ja hyvinvointivaltion etuoikeuksiin
puuttumiseen tarvittiin
poikkeusolojen lainsäädännön suomia mahdollisuuksia rajoittaa vapaata
liikkumista (Uudenmaan
läänin eristäminen), elinkeinon vapautta (ravintoloiden ja kahviloiden
sulkeminen, kulttuuri ja
vapaa-ajan palvelujen sulkeminen), sekä määrättiin
terveydenhuollon ammattilaisille työvelvollisuus.
Jos epidemian leviämistä
ei onnistuta rajoittamaan
käyttäytymisen muutoksella niin mahdolliset taudin
leviämistä ehkäisevät lisärajoitukset ja karanteenimääräykset rajoittavat
lisää ihmisten elämää ja
lamaannuttavat kansallista
talouttamme entistä enemmän.
Suomen
huoltovarmuusvarastot on avattu
terveydenhoidon suojavälineistön jakamiseksi sairaaloihin. Euroopan unioni
hakee yhteisiä käytäntöjä
taudin leviämisen rajoittamiseksi ja talouden suojaamiseksi. Maailmantalouden taantuman uskotaan

jo nyt aiheuttaneen yleistä
poliittista eristyneisyyttä,
globalisaation, toivottavasti ei pysyvää hidastumista
ja lisääntyvää epäluottamusta oikeusvaltioon ja
demokratiaan sekä terveystieteen ja terveydenhuollon
kykyyn hallita globaalia
epidemiaa.
Tämän asian avointa
ja faktoihin perustuvaa
tiedottamista luotettavan
median lisäksi hoitaa pari
vuotta sitten huoltovarmuuden kriittisiin palveluihin liitetty somevaikuttajien verkosto. Yli 5 000
suomalaisen sosiaalisen
vaikuttajan verkosto (somessa.com) tuottaa sisältöä aiheeseen, kuin aiheeseen, kaikilla kanavilla.
Kansallinen huoltovarmuus, sitä tukeva täydentäminen ulkomailta, tuotannon ja toimitusvarmuuden
jatkumisen varmistaminen
tarvitsevat tukea. Poikkeusolojen takia työttömiksi
ja lomautetuiksi joutuvien,
yrittäjien, vapaiden kulttuurityötä ammatikseen tekevien ja ahdinkoon joutuneiden yritysten tilannetta
helpotetaan taloudellisesti.
Ministeriöt
tekevät
suunnitelmia hallituksen
porrastetun 15 mrd euron
tukipaketin jakamisen perusteista. EU on ilmoittanut kymmenien miljardien
eurojen tukipaketeista ja
koko koronakriisin tain-

nuttamiseksi kokonaisuudessaan 750 mrd euron
tukipaketista. Eläkeyhtiö
Varma on esimerkillisesti
ilmoittanut jättävänsä perimättä seuraavan kolmen
kuukauden vuokrat yrittäjille vuokratuista tiloista.
Kiinaa on syytetty koronan synnyttäjäksi ja
levittäjäksi. Kiina ja Iran
puolestaan syyttävät siitä
Yhdysvaltoja. Mainetappioita yritetään paikata tukitoimilla pahiten kärsiville
maille. Venäjä on tarjonnut
tukea Euroopan unionille
ja suoraan mm. Italialle ja
Espanjalle. Annetun avun
laatua on tosin kritisoitu.
Myös Britannia on tiukin
sanakääntein syyttänyt
Kiinaa koronan hallinnan
huonosta hoitamisesta
jopa syyttäen sitä Britanniassa leviävän epidemian
ryöstäytymisestä.
Kiina on tarjonnut yhteistyötä Yhdysvaltojen
kanssa, mutta presidentinvaalit näyttävät siirtävän
Yhdysvalloissa syrjään
monet ulkopoliittiset kysymykset. Saksa osittaa
solidaarisuutta tarjoamalla
potilaspaikkoja mm. Italialle ja Ranskalle. EU:n
yhteisöllisyyttä haetaan
tulevaa koronan jälkeistä
jälleenrakentamista silmällä pitäen.
Seppo Ruohonen,
everstiluutnantti evp.

KOKOUKSET JA
KILPAILUT

Turun Reserviupseerit ry:n

SILIKONITUOTTEET

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

pidetään tiistaina 12.5.2020 kello 18.00 sähköisenä
kokouksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

Tarjoamme myös mahdollisuuden fyysiseen
osallistumiseen maamme hallituksen asettamissa
rajoissa (enintään kymmenen ihmistä). Täten
seitsemän (7) ensiksi ilmoittautunutta voi halutessaan
osallistua kokoukseen fyysisesti. Kolme paikkaa
on varattu sähköisen kokouksen moderaattoreille.
Fyysinen kokouspaikka on kokoushuone Järistys ja
se sijaitsee ElectroCityssä Kupittaalla. Tarkemmat
ohjeet saapumiseen ilmoitetaan ilmoittautuneille
ilmoittautumisen yhteydessä.

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

Kevätkokouksen asialistalla sääntömääräiset
kevätkokousasiat.
Ilmoittautumiset kevätkokoukseen maanantaihin
11.5.2020 kello 18 mennessä osoitteella
toimisto@tru.fi tai 0400 534 421. Ilmoittautuneille
lähetetään sähköpostilla tai tekstiviestillä
osallistumislinkki kokoukseen. Sähköiseen
kokoukseen liittyminen ei vaadi muuta,
kuin toimivan verkkoyhteyden ja selaimen.
Tervetuloa,

Lounaismaan
Osuuspankki

Hallitus
WWW.LEHTITEHDAS.COM
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Positiivisuutta koronankin keskellä
V

iime Parivartion ilmestyessä helmikuun
lopulla ei ollut vielä
minkäänlaista ajatusta siitä, että Kiinan Wuhanista
liikkeelle lähtenyt korona
virus leviäsi näin laajasti
maailmalle ja siitä muodostuisi epidemian sijaan maailmanlaajuiseksi levinnyt
pandemia. Toisin kuitenkin
kävi ja vielä erittäin nopealla aikataululla. Näimme ja
seurasimme tiiviisti, mitä
Etelä-Euroopan valtioissa Italiassa ja Espanjassa
tapahtui ja miten nopeasti uutiset tavoittivat myös
Itävallan ja Ranskan alueen
tapahtumista meidät. Sen
jälkeen olimmekin jo itse
tilanteen kynnyksellä.
Suomessa olemme nyt
eläneet poikkeusoloissa
koronan vuoksi 16. maaliskuuta lähtien ja tilanne
jatkuu edelleen. Reserviupseereiden ja reserviläisten
toiminnan kannalta tämä
on tarkoittanut sitä, että

puolustusvoimat ovat peruneet kertausharjoitukset ja
vapaaehtoiset harjoitukset.
Samaten Maanpuolustuskoulutusyhdistys keskeytti
koulutustoiminnan ja perui
harjoitukset toukokuun loppuun asti. Sitä emme tiedä
vielä jatkuuko harjoitukset
kesäkuun alussa vai vasta
syksymmällä. Myös kaikki muu toiminta piireissä
ajettiin alas ja tapahtumat
peruttiin.
Tällaisessa tilanteessa ei
ole meistä ollut kukaan muu
kuin kunnioitetut sotiemme
veteraanit ja lotat viime sodan aikana. Näin ollen se,
että ihmisiä kielletään tekemästä asioita tai rajoitetaan
normaalia arkea, on monelle jo täysin uusi tilanne.
Toiset pystyvät muokkautumaan tällaiseen nopeasti,
mutta osalla on haasteita ja
se tuo arkeen lisää painetta.
Tällaisen kriisin kohdalla,
kun monelle se paine tulee
lomautusten tai työttömyy-

den kautta, yrittäjälle se voi
olla taistelua yritystoiminnan jatkuvuuden tai pahimmassa tapauksessa konkurssin välillä. Siksi onkin tärkeää löytää koronan keskellä
myös niitä hyviä asioita ja
pyrkiä keskittymään niihin
paljon kuin mahdollista.
Meillä on suomessa kaunis luonto ja upeat metsät.
Ulkoilu ja lenkkeily ylipäätään on ilmaista ja jokainen
voi lähteä sitä tekemään kotiovelta. Retkeilyreitistöistä
karttoja löytyy netistä ja niitä pystyy lataamaan. Samaten Suomen Latu on päivittänyt sivuilleen hyviä ohjeita
turvalliseen ulkoiluun.
Suunnistusseurat aktivoituivat myös tekemään
suunnistusreittejä kiintorasteilla, missä ei tarvitse
käyttää esim. emit-laitetta
vaan lataamalla kartan netisitä voit lähteä suunnistamaan ja löytää kiintorasteja,
suunnistus on myös yksi osa
reserviläisen kenttäkelpoi-

suutta. Lihaksistoa vahvistavia liikkeitä kuten vatsa- ja selkälihaksia pystyy
harjoittelemaan kotona ja
lisäämään vartalon liikkuvuutta myös venyttelyillä.
Mahdollisuuksia on siis monia, vaikka monet urheilukeskukset ja liikuntapaikat
ovat suljettuja.
Monet
reserviläisistä
odottivat myös kuumeisesti Uudenmaan sulkemisen
yhteydessä kutsua valvomaan rajoja yhdessä poliisin kanssa. Tähän tehtävään
riitti kuitenkin normaaliin
tapaan varusmiesten käyttö
ja heidän palvelusuralleen ja
kokemuksille tämä oli varmastikin hyvää harjoitusta.
Toivottavasti näistä varusmiehistä tulee myös meidän
aktiivisia reserviläisiämme
palveluksen suorittamisen
jälkeen.
Satunnaisia soittoja on
tullut siitä, mitä me reserviläiset voimme nyt tällaisessa tilanteessa tehdä tai

olla avuksi. Tässä kriisissä
kysymys on terveydellisestä
asiasta ja näin ollen nämä
viranomaiset ovat niin sanotusti tässä päänäyttämöllä. Ne, jotka ovat mukana
SPR:n toiminnassa voivat
olla avuksi heidän määrittelemissä tehtävissä tai tiedustella onko siellä lisätarvetta
apukäsiin. Muilta osin, on
tärkeää pitää itsestään ja
läheisistä huolta. Lainaten
tasavallan presidentin Sauli
Niinistön sanoja " Ottakaa
fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne - Me
tarvitsemme toisiamme".
Itsestään huolehtimalla säilyttää myös toimintakyvyn
ja olisi käytettävissä, mikäli
sellainen tilanne tulisi.
Reserviläistoiminnan
osalta Varsinais-Suomessa
molempien piirien puheenjohtajisto seuraa aktiivisesti
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, miten tilanne
kehittyy ja valmistautuu
jatkamaan toimintaa välit-

tömästi, kun se on mahdollista. Tällä hetkellä TURPOtietäjä kilpailun valmistelut
etenevät normaalisti etänä
ja reserviläispiirissä valmistellaan tämän kuun loppuun
mennessä piirin uusia kotisivuja ja sen jälkeen kesäkuun
alkuun mennessä yhdistysten uudet sivut ovat toivottavasti jokaisella kunnossa.
Kannustamme myös seuraamaan Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin infoja
mahdollisista verkkokursseista sekä seuraamaan
myös www.mpk.fi - sivuilta
muita verkossa suoritettavien kurssien mahdollisuuksia.
Terveyttä ja hyvää vointia
toivottaen!
Minna Nenonen
RES-piirin puheenjohtaja
Johannes Kossila
RU-piirin puheenjohtaja

MUISTOKIRJOITUS

Klaus Heinonen
(12.8.1916–9.3.2020)

T

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

urun reserviupseerien voimistelukauden
päättäjäisissä keväällä
2016 Turun upseerikerholla näimme mielenkiintoisen
episodin, kun satavuotias
sotaveteraani poimi pudottamansa viiden sentin kolikon. Siinä me nuoremmat
emme ehtineet kuin hämmästellä, miten satavuotias
mies polvia koukistamatta
ja horjumatta nosti kolikon
kukkaroonsa.
Olemme kyllä olleet tietoisia, että Klaus Heinonen
on harrastanut voimistelua
koko ikänsä ja käynyt jokapäiväisellä lenkillä. Kansallisen palvelutalon asukkaana hän on näin toiminut
esimerkillisesti ja innostanut nuorempia mukaansa.
Maanantai-illan jumpan
Puropellon koululla hän oli
kyllä jättänyt väliin, mutta
tuli mielellään nuorempien
seuraan niin syksyllä kuin
keväällä. Hänen ryhtinsä
oli edelleen suora ja puheenvuoronsa selväsanaiset
– voi sanoa, että mies on
upseerin esikuva.
Heinonen syntyi Luvialla. Hänen lapsuuden
maisemansa on vanhaa
kulttuuriseutua,
missä
paikkakunnan miehet ovat
käyneet kauppaa Tukholman kanssa jo vuosisatoja.
Luvian kirkossa on myös
kunniapaikalla Pyhän Olavin patsas kirkkohistorian
merkkihenkilöistä.
Siinä aivan vanhan kirkon takana on myös hänen
lapsuuden kotinsa. Kotitien
jatkeena on vanha hauta-

usmaa, jossa on Evl. Carl
Gribenbergin hautamonumentti. Tämä porilaiskomentaja taisteli aikanaan
urhoollisesti Porrassalmella, haavoittuen vaikeasti.
Heinonen astui asepalvelukseen kesällä 1937. Entisenä meripartiolaisena hänet sijoitettiin panssarilaiva
Ilmariselle. Syksyllä 1939
hän sai käskyn ilmoittautua
Heikkilän kasarmille, josta matka jatkui Raumalle.
Siellä odotti jäänmurtaja.
Murtajan tehtävänä oli kuljettaa varusteita Ahvenanmaalle. Talvisodan alkaessa
tukikohdaksi tuli Kotka.
Jatkosodan alkaessa Heinonen sai käskyn Helsinkiin, ensin vartiotehtäviin ja
sitten Suomenlinnaan viestikeskukseen. Palvelu jatkui
Hangossa, jossa korjattiin
Venäläisten aiheuttamia
vaurioita. Tammikuussa
1942 hän sai käskyn ilmoittautua Merisotakouluun.
Yliluutnantti Heinonen
kävi oppikoulun Raumalla ja sodan jälkeen porin
teknillisen koulun valmistuen sähköteknikoksi 1946.
Elämäntyönsä hän aloitti
Strömbergin tehtaalla Helsingissä. Sähkölaitoksen
johtajana hän ehti olla
myöhemmin yli 30 vuotta
ensin Haapamäellä ja sitten
Kellankosken Voima Oy:ssä
Konnevedellä.
Liikunta ja reserviläistoiminta ovat olleet hänen
elämänsä keskeinen sisältö. Siviilityön ohella hän
on ollut perustamassa sekä
Konnevedelle että Hanka-

Klaus Heinonen.

salmelle reserviupseerikerhoa. Turun kerho on tullut tutuksi monin tavoin.
Tästä toiminnasta hänet
palkittiin vuonna 2006
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin kultaisella
ansiomitalilla.
Eläkepäivänsä Heinoset
viettivät Turussa ja kesäisin Luvialla tuttujen naapureiden ja ystävien seurassa. Leskeksi jäätyään hän
muutti Kansalliseen Palvelutaloon. Siellä hän oli pidetty ystävä. Vaimon kuoleman jälkeen Reserviup-

seerikerhon kuntoiluosasto
on ollut hänelle tärkeä niin
henkisesti kuin fyysisesti.
Klaus Heinonen poistui
keskuudestamme 9.3.2020.
Häntä jäivät ikävöimään
lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset – yhteensä
11 jälkeläistä – perheineen
ja lukuisa joukko ystäviä.
Lasse J. Sainio
Jarmo Suomala
Kirjoittajat ovat
Klaus Heinosen ystäviä
Turun Reserviupseerit
ry:stä.
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Tarmo löysi johtajankykynsä
K
olmannes asevelvollisuusikäisistä miehistä
ei pysty suorittamaan
tai ei halua suorittaa varusmiespalvelusta. Osa heistä
pelkää armeijan rasittavuutta, osa samassa tuvassa
nukkumista tai osa ei pysty
ottamaan vastaan käskyjä.
Kerron nuorille rohkaisuksi
erään varusmiehen tarinan
viime vuodelta. Hänen siviilikoulutuksensa on ajoneuvoasentaja, joten hän ei ollut
mikään lukumies.
Tarmo (nimi muutettu)
astui palvelukseen tammikuussa 2019 Porin prikaatissa Säkylässä. Etukäteen

hän suunnitteli, että hän
yrittää selvitä kuuden kuukauden palveluksella. Prikaatissa alokkaat otettiin
hienosti vastaan. Kun kyselin alkuaikojen tunnelmia,
kaikki oli kuulemma hyvin;
tupakaverit, alikersantit ja
muut esimiehet sekä ruoka.
Ketään porukasta ei kiusattu tai syrjitty tuvassa eikä
koulutuksessa.
Muutaman viikon päästä alokas, vai oliko hän jo
jääkäri, sanoi toivovansa
pääsyä johtajakoulutukseen.
Hän haaveili aliupseerikoulusta ja sanoi: ”Vaikka en
pääsisi sinne, yritän silti teh-

dä kaiken mahdollisimman
hyvin.” Käsky aliupseerikouluun tuli.
Sopivan ajan kuluttua linjanjohtaja kysyi Tarmolta,
haluatteko lähteä Rukkiin
Haminaan. Tarmo vastasi
haluavansa. Minä isoisänä ajattelin, että mahtaako
poika pärjätä, kun RUK:n
sanotaan nykyään vastaavan
lukion käymistä ja kun kokemuksesta tiesin, millainen
RUK on tai ainakin oli minun nuoruudessani.
Kurssi 254 alkoi toukokuussa, ja jälleen kyselin ongelmista. ”Kaikki on hyvin
ja helppoa”, Tarmo vastasi.

Aloin uskoa hänen pärjäämiseensä. Huomasin hänen tekevän ahkerasti muistiinpanoja, mikä oli hyvä merkki.
Kirkkis juostiin kesähelteellä, ase ja taisteluliivi varustuksena, kuusi tuntia ja
30 kilometriä maastossa, ei
mitään ongelmia. Kantoipa
poika erään kurssitoverin
asettakin. Toinen kova oli
JoHa (johtamisharjoitus),
ei ongelmia. Kun kurssi
elokuussa päättyi, Tarmon
suoritus oli yksikön keskiarvoa parempi. Kaiken lisäksi
uudet ystävyyssuhteet seurasivat mukana.
Palvelu kokelaana Porin

prikaatissa ei sekään tuottanut ongelmia, vaikka lopussa
kyllä ilmeni vähän taisteluväsymystä, mikä on yleistä,
kuten tiedetään. Joulukuussa
Tarmo lähti siviiliin monta
kokemusta rikkaampana.
Taas kysyin: ”Miten olet armeijassa muuttunut?” Tarmo
vastasi: ”En valita enkä hermoile ihan pienistä ja kestän
paremmin vastoinkäymisiä.”
Vänrikiksi ylennettyjen
Johtajan palvelutodistuksessa ja henkilöarvioinnissa on
viitisen kymmentä arvosteltua kohtaa. Tarmolla, joka
ennen armeijaa oli haaveillut kuuden kuukauden pal-

veluksesta, kaikki kohdat
olivat joko erinomaisia tai
kiitettäviä ja yleisarviointi oli
kiitettävä. Aliupseerikoulun
suoritus oli ollut erinomainen. Komppanian päällikkö
toivoi hänen jäävän kouluttajaksi Huovinrinteelle.
Tarmo oli löytänyt itsensä
ja omat kykynsä, mikä yllätti
meidät läheiset. Ehkä vaikein
hetki varusmiespalveluksessa on siviiliin pääsy. Ei ole
rahaa eikä ehkä työtäkään,
ja vaikka työtä olisi, ensimmäinen palkka tulee vasta
viikkojen päästä. Nyt Tarmo
korjaa taas autoja.
Martti Soikkeli

www.pwc.fi

Yrittäjien
tukena jo
60 vuotta

Yllättävän helppoa

SATAKUNNANKATU

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160

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

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI
MAALI, JOKA OSUU PUUN YTIMEEN

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* !
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 %.

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
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Kaksi Suomen historian
käännekohtiin sijoittuvaa

SOTAHISTORIALLISTA
LAUTAPELIÄ
tarjolla nyt erikoishintaan
reserviläistoimintaan osallistuville.

1918 –
Veli Veljeä Vastaan

Jäinen kuolema –
Suomen talvisota

Lisätiedot ja tilaukset osoitteesta
www.lindenlakegames.com

Hintaan 40 euroa /kpl (+toimituskulut)
alennus-koodilla RESERVI.
Tilaus myös sähköpostitse osoitteeseen
info@lindenlakegames.com tai puhelimitse
numerosta 050 593 0875.

ARVOSTELIJALTA

Pari kirjasta
Virosta suomeksi

M

art Laar on vuonna 1960 syntynyt
virolainen poliitikko, joka on toiminut
mm. maansa pääministerinä vuosina 1992–94 ja
1999–2002 sekä puolustusministerinä 2011–12,
mistä tehtävästä hän joutui ennenaikaisesti pyytämään eroa saamansa vakavan aivoinfarktin takia.
Laar pystyy vaikeuksistaan
huolimatta kuitenkin edelleen kommunikoimaan ja
myös kirjoittamaan. Hän
on julkaissut useita Viron
historiaan ja politiikkaan
liittyviä teoksia, joista tässä
tuon esille kaksi pienpainannetta.
Viron historia virolaisin
silmin katsottuna on tarina kotiseudusta Itämeren
rannikolla, kotiseudusta,
jonka esi-isät rakensivat
arkisella aherruksellaan,
ja jota virolaisilla on pyhä
oikeus nimittää omakseen.
Tätä oikeutta on valitettavasti pyritty ja pyritään
rikkomaan yhä uudelleen.
Virolaisia suuremmat ja
mahtavammat voimat ovat
tuoneet ja tuovat maahan
vihaa ja väkivaltaa. Ne ovat
halunneet pakottaa virolaiset vieraan vallan ja vieraan

ajatusmaailman ikeeseen sekä – jopa näin
voidaan sanoa – yrittäneet hävittää Viron
kokonaan pois maailmasta.
Virolaiset ovat
puolustautuneet
aseiden ja viisautensa
voimalla, hävinneet ja
nousseet, kuten
tiedämme, jälleen uudelleen ja
säilyneet, eivätkä ainoastaan
säilyneet, vaan
myös kohonneet kaikesta
huolimatta ja
kuin kaikkien kiusaksi
todelliseksi kulttuurikansaksi, jolla on tänään
vankka asema maailman
kansojen joukossa. Virolaisten kotiseuturakkaus on
ollut aina vahvempi kuin
valloittajien armeijat.
Toinen maailmansota
oli Virolle raskaitten kärsimysten aikaan. Viro joutui sodan aikana vuoroin
kommunistien vuoroin
natsien miehittämäksi.
Yksin väestötappiot kasvoivat niin mittaviksi, että
Viron asukasluku ei vie-

läkään ole noussut
sotaa edeltänyttä tasoa
korkeammaksi. Toinen
valloittajista – Saksa – on
pyytänyt tekojaan julkisesti
anteeksi. Toinen – Venäjä
– kieltäytyy päättäväisesti
tunnustamasta historiallisia
tosiasioita (miehitys ja kyyditys) puhumattakaan siitä,
että pahoittelisi tekemiään
vääryyksiä. Tämän takia
Virolle historian vaikeat
vuodet ovat edelleen ajankohtainen tutkimusaihe.

Kumpikin kirja on noin
70 sivun mittainen tiivis
tietopaketti maan historiasta ja vuosista maailmansodan varjossa. Kummassakin kirjassa on upea
kuvitus ja helppolukuinen
teksti – sellaisellekin, jolle
pitempien tekstien lukeminen tuntuu vaikealta.
Osmo Suominen

Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri 2020
KILPAILU

PAIKKA

AJANKOHTA

YHTEYSHENKILÖ

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

Ampumahiihto (PERUTTU)

Tuusula

7.–8.3.

Väinö Kurkaa

040 757 2527

vaino.kurkaa(at)live.fi

Talvijotos (PERUTTU)

Pirkkala

14.–15.3.

Antti Laalahti

040 777 3747

antti.laalahti(at)disroot.org

Ilma-aseet (PERUTTU)

Kuusankoski

14.–15.3.

Kari Piipponen

040 704 6653

kari.piipponen2(at)luukku.com

Pistooliampumahiihto (PERUTTU)

Kuhmo

22.3.

Auvo Kärnä

044 594 2757

auvo.karna(at)tulijarventuvat.fi

Reserviläispilkki (PERUTTU)

Pyhäjärvi

21.3.

Jyrki Paavola

044 235 4238

respilkki2020(at)gmail.com

Ampumasuunnistus (PERUTTU)

Niinisalo

25.4

Markku Kuusiniemi

050 059 7782

markku.kuusiniemi(at)gmail.com

Perinneasekilpailu (PERUTTU)

Hollola

16.–17.5.

Marko Patrakka

050 557 0761

marko.patrakka(at)gmail.com

Pistooliampumajuoksu (PERUTTU)

Imatra

16.5.

Jani Lampinen

040 772 1342

jani.lampinen(at)vuoksenhuoltopalvelu.fi

Falling plates (PERUTTU)

Mikkeli

23.5.

Pirkka Juntunen

040 578 7246

pirkkaj(at)gmail.com

Reserviläisammunnat (PERUTTU)

Hiukkavaara

11.7.

Timo Ronkainen

040 049 5267

te.ronkainen(at)gmail.com

Reserviläisgolf (PERUTTU)

Raasepori/Nordcenter

18.7.

Matti Niemi

040 040 4903

mattirj.niemi(at)kolumbus.fi

SRA SM-kilpailu

Niinisalo

7.–9.8.

Janne Ojala

040 515 7007

reconw21(at)hotmail.com

Vahvin reserviläinen (PERUTTU)

Ylihärmä

15.8.

Jani Syvänen

050 594 9617

ep.reservilaispiirit(at)gmail.com

Frisbeegolf (PERUTTU)

Isokyrö

16.8.

Antti Iivari

041 469 8182

antti.iivari(at)netikka.fi

Res.amp.mestaruus

Hollola

21.–23.8.

Marko Patrakka

050 557 0761

marko.patrakka(at)gmail.com

Kivääri300m

Hollola

22.8.

Sakari Ahola

044 525 2851

tuula.ahola(at)sci.fi

Tarkka-ammunta (PERUTTU)

Niinisalo

28.–30.8.

Sami Anttonen

044 251 9399

spanttonen(at)gmail.com

Syysjotos (PERUTTU)

Kotka

25.–27.9.

Sami Kahila

050 353 5202

kilpailunjohtaja(at)tyrskyjotos.fi
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MERKKIPÄIVÄT
TOUKOKUU
97 VUOTTA
15.5. Yliluutnantti Lauren Lasse

Parainen

92 VUOTTA
27.5. Yliluutnantti Leso Harto

Salo

91 VUOTTA
5.5. Alikersantti Hannu Muntila

Uusikaupunki

90 VUOTTA
12.5. Aliluutnantti Lundsten Per Johan
30.5. Yliluutnantti Saarela Olli

Parainen
Särkisalo

85 VUOTTA
11.5. Luutnantti Heino Eero Emil

Turku

80 VUOTTA
13.5. Vänrikki Korvenpää Jukka Antero
20.5. Luutnantti Varho Kari
26.5. Korpraali Kilpinen Taisto

Alastaro
Naantali
Somero

75 VUOTTA
7.5. Kapteeni Tikkanen Heikki
19.5. Vääpeli Vesanto Pertti
22.5. Komentajakapteeni Puoskari Matti

Salo
Loimaa
Raisio

70 VUOTTA
4.5. Yliluutnantti Lahikainen Heikki
5.5. Luutnantti Saikkonen Kari Kalevi
5.5. Ylikersantti Savolainen Mikko Tapio
6.5. Kersantti Tähtinen Esko
10.5. Yliluutnantti Jalonen Raimo Kalevi
21.5. Vääpeli Artukka Pekka

Turku
Naantali
Salo
Laitila
Vehmaa
Turku

60 VUOTTA
13.5. Alikersantti Järvelä Teppo Oskari
22.5. Kersantti Viili Osmo
26.5. Alikersantti Anttonen Matti
26.5. Ylivääpeli Björkvall Bengt Bernhard
30.5. Korpraali Mäkelä Paul Yrjänä

Kaarina
Lieto
Salo
Tammela
Salo

50 VUOTTA
2.5. Ei sotilasarvoa Repo Jaana
6.5. Vänrikki Rättö Jani
10.5. Korpraali Tähtinen Petri
17.5. Luutnantti Virtanen Joni Petteri
29.5. Luutnantti Jussila Taneli

Loimaa
Piikkiö
Turku
Uusikaupunki
Uusikaupunki

Logistiikkapalveluja
Turun satamassa

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

Pienistä iloista suuriin uutisiin

KESÄKUU
98 VUOTTA
14.6. Yliluutnantti Reku Kalevi

Turku

91 VUOTTA
15.6. Vänrikki Hantula Kusti Kullervo
16.6. Yliluutnantti Vainio Matti Olavi
17.6. Yliluutnantti Häyry Reijo Johannes
20.6. Kersantti Pietilä Kauno
23.6. Kersantti Heinonen Jukka
26.6. Alikersantti Mäkipää Pekka

Kaarina
Lieto
Turku
Uusikaupunki
Turku
Loimaa

90 VUOTTA
17.6. Kapteeni Rantala Pekka
20.6. Kersantti Luotio Leo
23.6. Kapteeni Selander Bo-Arno

Pöytyä
Salo
Turku

85 VUOTTA
5.6. Yliluutnantti Lundén Esko
5.6. Yliluutnantti Palonen Eino

Parainen
Laitila

80 VUOTTA
2.6. Vänrikki Vuolle Pekka Ilmari
16.6. Yliluutnantti Aho Ilkka Pekka
25.6. Vänrikki Kauma Kalevi

Salo
Kaarina
Turku

75 VUOTTA
6.6. Luutnantti Mahlamäki Markku
12.6. Ylikersantti Nikula Jouni Uolevi
17.6. Yliluutnantti Rinnekangas Matti
18.6. Vääpeli Nummila Kari Juhani
24.6. Yliluutnantti Lasorla Jukka
25.6. Yliluutnantti Ketonen Mikko Arvo Olavi
25.6. Kersantti Skogström Kurt
29.6. Yliluutnantti Ketonen Juhani
29.6. Sotilasmestari Rinne Asko Aleksi

Lieto
Laitila
Turku
Loimaa
Salo
Turku
Loimaa
Turku
Uusikaupunki

70 VUOTTA
2.6. Komentajakapteeni Ritavuori Heikki Ilpo
3.6. Luutnantti Laanti Aimo Antero
14.6. Korpraali Mikkola Risto
17.6. Yliluutnantti Mikola Pertti Tapani
23.6. Sotamies Lappalainen Paavo
24.6. Sotilasmestari Koivisto Jorma
27.6. Kapteeni Hynnä Seppo Johannes
29.6. Yliluutnantti Lankinen Pekka

Kaarina
Salo
Loimaa
Raisio
Salo
Loimaa
Turku
Turku

www.turunsanomat.fi

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.

N O RDE A 24/ 7 0200 3000 (pvm /m pm ), N O RDE A . FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

60 VUOTTA
4.6. Sotamies Rauhala Kauko Kalervo
13.6. Vänrikki Rantasalo Juha
23.6. Yliluutnantti Soininvaara Pertti
24.6. Luutnantti Mäkitalo Martti Juhani
27.6. Kersantti Anttila Pertti Lauri

Loimaa
Nousiainen
Turku
Koski Tl
Pöytyä

50 VUOTTA
3.6. Vänrikki Valanne Tuomas
Turku
4.6. Alikersantti Markula Mikko Juhani
Loimaa
8.6. Yliluutnantti Forsell Jari
Kaarina
8.6. Alikersantti Oksanen Tapani Jaakko Kalevi Askainen
13.6. Vänrikki Mikkola Tero Eero Ilmari
Kisko
15.6. Ei sotilasarvoa Suomalainen Mari
Turku
30.6. Vääpeli Koli Mika Johannes
Paimio

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

