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Yhdessä selviämme tästäkin

R

eserviläistoiminnan alkuvuosi ja viimeiset kuukaudet ovat olleet hyvin
poikkeuksellista aikaa, jollaista emme ennen ole kokeneet.
Olemme kuitenkin kyenneet
sopeutumaan poikkeusoloihin
ja jatkamaan jokapäiväistä elämäämme. Korona-pandemia
on laittanut suunnitelmamme
uusiksi ja lähes kaikki suunnitellut tapahtumat, kilpailut ja
kokoukset ovat jääneet pitämättä. Toisaalta kevät on antanut
meille myös aikaa uuden suunnitteluun sekä voimien ja henkisen kestokyvyn palautumiseen.
Olemme tahoillamme kouluttautuneet varautumaan ja sitä
kautta pärjäämään poikkeavissa
olosuhteissa. Meidän on pitänyt kyetä toimimaan tilanteissa,
vaikka uhkakuvat ei aina ole
olleet näkyviä.
Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen kiitti
Puolustusvoimain lippujuhlan
päivän tervehdyksessään reserviläisiä tuloksekkaasta työstä ja
palveluksesta Suomen puolustuskyvyn hyväksi. Lisäksi hän
on todennut Maanpuolustuslehden (Maanpuolustuskurssiyhdistyksen julkaisu 132/Kesäkuu
2020) julkaisussa, että Koulutus
2020 -hankkeen yksi keskeinen
teema on reserviläisten koulutuksen kehittäminen.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta muuttumisen
myötä sotilaallisen koulutuksen antaminen siirtyi kokonaan
Puolustusvoimien tehtäväksi, ja
siten se antaa enemmän mahdollisuuksia integroida reservin
vapaaehtoispotentiaali palvelemaan Puolustusvoimien tehtä-

viä. Puolustusvoimissa valmistellaan parhaillaan paikallispuolustuskonseptin päivitystä. On
hienoa huomata, että Puolustusvoimain komentaja arvostaa
reserviläisten panosta niin sodan
ajan joukoissa kuin vapaaehtoisessa toiminnassa. Olkaamme
kenraalin arvostuksen arvoisia!
Koronan jyllätessä olemme
alkaneet etsiä lohtua iloa uudelleen pienistä asioista. Huumori
ja hyväntuulisuus ovat nyt arjen
korkeinta pääomaa. Korona-aikana on myös huomattu, miten
tärkeä rooli viestinnällä on tämän päivän yhteiskunnassa. On
tärkeää saada oikeaa ja luotettavaa tietoa, ja sitä kautta erilaisia näkemyksiä oman ajattelun
sparraamiseksi. Viestinnällä on
myös tärkeä rooli viranomaisluottamuksen ylläpitämisessä.
Yhteiskuntamme on vähitellen avautumassa ja palaamassa uuteen normaaliin. Valtioneuvosto purkaa rajoituksia
vähitellen. Moni piiriemme ja
yhdistystemme jäsenistä kuuluu riskiryhmään, ja siksi onkin
suositeltavaa vielä jatkaa vapaaehtoista eristäytymistä. Velvollisuutemme on auttaa toinen
toisiamme mahdollisuuksiemme
mukaan ja puhaltaa yhteen hiileen, sillä kaveria ei jätetä yksin.
Piirin toiminta on ollut tauolla, mutta elokuussa on tarkoitus
palata asteittain normaaliin toimintaan. Piirien hallitukset ovat
päättäneet käynnistää toiminnan jälleen 1.8. alkaen ja siten
elokuun alusta meitä odottaa
runsaat tehtävät ja toimet nyt
kun olemme ehtineet hengähtää
sekä keränneet voimia ja tarmokkuutta loppu vuotta varten.

Toivottavasti kaikki uudetkin
toimijat jaksavat olla aktiivisesti
mukana tärkeässä toiminnassamme. Yhdessä saamme aikaiseksi paljon hyvää.
Yhdistyksiä kannustetaan
aktivoitumaan ulkona tapahtuvaan toimintaan, mutta edelleen
välttämään läheisiä kontakteja,
mikäli niihin ei ole pakottavaa
tarvetta. Käynnistettävä toiminta tulee tehdä turvallisesti lähikontakteja välttäen sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä
noudattaen.
Aluetoimiston pitkäaikainen
päällikkö Joni Lindeman on luovuttanut tehtävän seuraajalleen
ja siirtynyt uuteen tehtävään Afganistaniin. Lindemanin aikana
reserviläisten ja aluetoimiston
yhteistyö on ollut erityisen sujuvaa ja hän on osoittanut esimerkillistä toimintaa reserviläisten
taitojen parantamisessa ja hyödyntämisessä. Haluan kiittää Jonia viime vuosien yhteistyöstä
ja toivottaa hänelle menestystä
uusiin tehtäviin. Uutena aluetoimiston päällikkönä aloitti
1.6. everstiluutnantti Petteri Iitti. Toivon hänelle menestystä
tehtävässään ja toivon, että näemme hänet usein myös piirien
tapahtumissa.
Onnittelut ansaitsevat ylennetyt ja palkitut. Näiden ansioiden eteen henkilöt ovat antaneet
merkittävän panoksen yhteisen
isänmaamme ja kokonaisturvallisuutemme parhaaksi.
Lopuksi täytyy todeta, että
tänä keväänä moni muukin asia
on ollut poikkeuksellista, nimittäin se, että Suvivirsi on saanut
seitsemännen säkeistön. Vantaankosken seurakunta, piispa

PÄÄKIRJOITUS
Teemu Laajasalon johdolla, haki sanoituskilpailun kautta uutta
säkeistöä Suvivirteen. Kilpailun
voitti Kirkkonummelaisen Tuuli
Charalambousen kirjoittama säkeistö. Charalambous kertoo innostuneensa tästä haasteesta, ja
hänen mielestään oli kiva pohtia, miltä voisi kuulostaa Suvivirren lisäsäkeistö nykypäivänä.
Sanoituksen taustaideana oli
se, että synkimpinäkin aikoina
ihmiset saavat apua toivosta
ja toiveikkuudesta ja monesti
myös huumorista. Suvivirren
seitsemäs säkeistö luo toivoa
tulevaan. Sanoituksessa viitataan niin ilmastonmuutokseen
kuin koronapandemian aiheuttamaan eristäytymiseenkin.
Tuuli Charalambousen sanoin
toivotan kaikille aurinkoista kesää sekä uskoa tulevaan – yhdessä selviämme, kun voimana
on toivo.
”Vaik alkais kesät, talvet
toisiaan muistuttaa,
tai valon aikaa päästäis
yhdes ei juhlimaan.
Sä anna meidän, Luoja,
oppia luottamaan,
ett kirkkauttas pysty,
ei varjot voittamaan.”
Erkki Lehmus
päätoimittaja

PIIRIKIRJOITUS

Vuosi myllersi melkein kaiken uusiksi

T

ämän vuoden 2020 piti
olla aivan jotain muuta.
Urheilujuhlaa, perinteisiä
tapahtumia, kilpailuja, vuosijuhlia, kehittyvää reserviläistoimintaa. Olympialaisten, Euroopan
mestaruuskilpailujen, Talvijotoksen ja jopa kaiken viikkotoiminnan peruuttaminen iski
moniin tuntoihin. Vaikeita aikoja on ollut ennenkin ja yhdessä
niistä on selvitty.
Olemme seuranneet tarkasti,
miten päättäjät ja toimijat ovat
ottaneet selkeän askeleen taaksepäin, arvioineet tilanteen ja
keskeyttäneet tapahtumien järjestämisiä yksi toisensa jälkeen.
On kysytty johtajuutta tiukoissa
paikoissa, on tarvittu asiantun-

tijoiden arvioita ja valmisteluja
päätöksille. Ei ole haluttu riskeerata mitään, vaan on nähty
kirkkaana mielessä yleinen turvallisuus. Valmiuslaki otettiin
käyttöön ja samalla valmistellaan mahdollisia uusia lakeja ja
asetuksia muuttuvaan arkeen.
Kaikki ei kuitenkaan muuttunut. Toukokuun lopussa Kaatuneiden muistopäivänä olimme
laskemassa perinteiset seppeleet usealle sankarihaudalle.
Hiljennyimme paadella kunnioittamaan sankarivainajien uhrauksia. Tuttu virsi ”kaitse ain
kansamme teitä” kaikui hautausmailla. Tilaisuuksiin osallistui tällä kertaa vain muutama
henkilö, eikä kunniakäynnin
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Päätoimittaja
Erkki Lehmus
040 160 8001
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ajankohtaa ollut ilmoitettu julkisuudessa, joten joukkomme oli
varsin pieni.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän maisemaa juhlistivat
siniristiliput. Tapahtumina järjestettiin taitolentonäytöksiä,
tervehdyksiä ja konsertti televisiossa. Juhlallisuuksien seuraaminen oli mahdollista vain
kotona. 4. kesäkuuta on myös
ylennysten ja palkitsemisten
päivä niin puolustushallinnossa kuin reservissäkin. Olemme
huolehtineet osaamisestamme
ja aktiivisuudestamme huomion
arvoisesti.
Kevät ja kesä saapuivat Suomeen niin kuin ennenkin. Luonnossa vaeltaessa, lenkkipolulla

Hannu Pölönen
Reserviupseeripiirin
1. varapuheenjohtaja

Muistanko
palkitsemisen?

O

lemme kesäajan keskellä, sen
vehmaudessa ja värikylläisyydessä.
Osaammeko olla avoimin mielin
ja nauttia Luojan meille tarjoamassa
ympäristössä. Varsinkin nyt, kun olemme
läpi käyneet koronaviruksen aiheuttamat
toiminnalliset rajoitteet.
On ollut hämmentävää, miten olemme
suhtautuneet asiaan. Olemme jopa alkaneet
pelätä toinen toisiamme ja eristäytyneet omiin
lokeroihimme. Panikoiminen on suurempaa
kuin pandemia.
On
tietenkin
huomattava,
että
olemme joutuneet miettimään yksilön
kaikkivoipaisuutta kaikkeen ympärillään
tapahtuviin asioihin. Mutta paljon on
tehtävissä joka päivä niin koronaviruksen
kuin muidenkin tartuntatautien osalta.
Huolehditaan puhtaudesta ja hygieniasta,
sairaana pysytään kotona tervehtymiseen
saakka, ei yskitä tai aivastella toisiin ihmisiin
päin, liikutaan ja pidetään kunnosta huolta
sekä pidetään yhteyttä läheisiin niin vanhoihin
kuin nuoriinkin.
Kun olemme terveitä, liikutaan tapahtumissa,
sukulaisissa ja varsinkin oman lähipiirin
kanssa. Näin ylläpidämme vireystasoamme
ja kohotamme mielialaamme.
On ollut surullista, ettemme ole saaneet
terveinä käydä omia läheisiämme tapaamassa
laitoksissa, palvelutaloissa tai sairaalassa. He
ovat joutuneet kokemaan hylätyksi tulemisen
jopa monen osalta viimeisinä hetkinä.
Toivon, että opimme tästä jotain niin
päättäjinä kuin kansalaisina. Olemme tärkeitä
toinen toisillemme ja kaikessa on pyrittävä
yhteiseen hyvään ja tasapainoiseen kehitykseen
niin taloudellisesti kuin henkisesti.
Varsinkin meidän on opittava ottamaan
huomioon päätöksissämme oman maamme
monimuotoisuus ja luontainen eristäymisemme
tarve. Ehdottomasti on vältettävä koko
yhteiskunnan pysäyttämistä. Sen seurauksena
on oltava valmiit hyväksymään suuret
taloudelliset vauriot yhteisesti ja yksilöllisesti.
Nyt on kuitenkin aika palkita itsemme ja
nauttia kesästä. Se on paras lahja Luojaltamme,
johon sopii seuraavan virren sanat;
On kaunis synnyinmaamme,
maat, metsät, järvet sen.
Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen.
Taas lauhat tuulet soittaa urkuja hongiston ja
Herraa kunnioittaa, hän kaiken luoja on.
Virsi 574:1
Olavi Nummela

Rykmentintie 15, 20810 TURKU, matkapuh. 040 160 8001, sähköposti vsres@co.inet.fi

Toimitusneuvosto
Marko Silvander
Kari Nummila
Tapio Peltomäki
Jussi Posio
Julkaisija
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Tuula Rahkonen
Olli Alho
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Toimituspäällikkö
Teemu P. Peltola
parivartio@gmail.com

ja vaikkapa saunaa lämmittäessä
kohtaamamme koettelemus tuntuu epätodelliselta. Poikkeusolojen keskellä on muistettava, että
valmiutemme ja osaamisemme
eivät ole hävinneet minnekään.
Luottamuksemme omiin kykyihimme on edelleen olemassa ja
nyt on aika alkaa taas toimia
– valtioneuvoston ohjeita noudattaen.
Toivotan kaikille ylennetyille
ja palkituille onnea. Olkoon kesä kaikille rentouttavaa aikaa.
Tarmoa kaivataan sitten syksyllä
toimintaan.

HENGENRAVINTOA

Taitto ja kuvankäsittely
Salon Seudun Sanomat Oy
Painopaikka
Salon Lehtitehdas 2020

Pankki
Turun Seudun Osuuspankki
Pääkonttori
FI68 5710 0420 0801 37

Jäsenistömme on ostokykyistä ja
useita ammattialoja edustavaa.
Lehden painos 5 000 kpl
Seuraava numero ilmestyy 27.8.2020
Aineisto toimitukseen 7.8.2020
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Ritarien muistoa kunnioitettiin
Askaisissa

Tuula Rahkonen

Kimmo Kiiveri

A

skaisten Ritaripuiston 13. vuosipäivää
vietettiin helteisessä
kesäsäässä. Ritaripuiston
vuosijuhla pidettiin tänä
vuonna pienimuotoisena
mutta juhlallisena. Paikalle
oli saapunut alle 50 henkilöä. Koronatilanteen vuoksi
tilaisuus oli pelkkä seppeleenlasku ja pienimuotoinen
hartaustilaisuus. Paikalla oli
myös Louhisaaren reserviläisten asettama kunniavartio.
Maskun kunnan ja seurakunnan puolesta seppeleen
laskivat kunnanvaltuuston
toinen varapuheenjohtaja
Päivi Nieminen ja Askaisten
kylätoimikunnan puheenjohtaja Pertti Veräjänkorva.
Maskun kirkkoherra Jouko
Henttinen piti puheen, joka
alkoi vanhalla vaeltajan ohjeella.
– Lähdettäessä aamulla
erämaakämpästä, se pitää
jättää vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin tultaessa.
Samoin jokainen sukupolvi
huolehtii isänmaastaan ja
kantaa vastuuta omalla vuorollaan – isänmaa on sekä
lahja että tehtävä. Nöyrän
palvelun kautta kasvetaan
suurempaan vastuuseen. Ei
ole oikotietä johtajaksi, vaan

siihen pitää kasvaa ja se pitää ansaita. Kypsä ja epäitsekäs johtajuus annetaan, sitä
ei oteta, totesi kirkkoherra
Henttinen puheessaan.
– Sodan aikana on tärkeä
tunnistaa vihollinen ja torjua
se. Rauhan aikana tämä ei
ole päällimmäisin strategia
vaan toimitaan toisin: ei pidä
luoda viholliskuvia, vaan rakentaa yhdessä. Viisas johtaja
tunnistaa eron. Mitä yhtenäisempi kansa on, sitä vaikeampi sitä on hajottaa ja voittaa.
"Askaisten Ritaripuiston väki" on osoitus meidän ajallemme siitä, miten varallisuus
tai asema eivät tee ihmisestä
johtajaa tai sankaria. Ritarin
arvo myönnettiin jokaiselle,
joka omalla paikallaan kantoi vastuunsa ja venyi yhteistä
hyvää palveleviin suorituksiin
oman henkensä uhalla, Henttinen puhui.

Ensi kertaa striimattuna
Tilaisuudessa paikalla olleella
komentajakapteeni res. VeliPekka Nurmella oli lastensa
suvun kautta henkilökohtainen kytkös yhteen muistokiveen. Ritari numero 23
eli alikersantti Väinö Sokka
oli hänen entisen anoppinsa
serkku.
– Ritaripuisto on tärkeä
muistomerkki ja vuosijuhla

Louhisaaren reserviläisten kunniavartio asemissaan.

on aina tunnelmallinen tapahtuma. Aktiivisena reserviläisenä kävisin vuosijuhlassa toki muutenkin, totesi
Nurmi.
Louhisaaren reserviläisten
mediatiimi kokeili tilaisuuden
striimausta Instagramiin. Kokeiluluonteen vuoksi asiasta
ei tiedotettu etukäteen, mutta
lähetyksen alkaessa seuraajia
lähetykselle ilmaantui.

Nykytekniikka on helppoa
käyttää, mutta tässäkin huomattiin, että etukäteisharjoittelua olisi tarvittu enemmän
sekä parempi kuvaussuunnitelma. Ensi kerralla sitten
paremmin.
Maskun kirkkoherra Jouko
Henttinen korosti puheessaan, että isänmaa on
sekä lahja että tehtävä.

Valmiussuunnittelu kannattaa
Veli-Pekka Nurmi

V

almiuslaki (1552/
2011) edellyttää, että
käytännössä kaikkien
julkishallinnon organisaatioiden on valmiussuunnitelmin
ja poikkeusoloissa tapahtuvan
toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistettava tehtäviensä
mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Tähän vaatimukseen perustuen Onnettomuustutkintakeskuksessa päivitettiin vuoden
2019 aikana perusteellisessa
prosessissa viraston valmiussuunnitelma. Eräänä tarkasteltuna skenaariona oli, että toimintaa jatketaan tilanteessa,
kun toimitilat on menetetty.
Koronasta meillä ei ollut tällöin mitään aavistusta.
Kun valtioneuvosto yhdessä
tasavallan presidentin kanssa
totesi 16.3.2020 Suomessa
vallitsevan poikkeusolot koronapandemian johdosta, oli
Onnettomuustutkintakeskuksessa helppo siirtyä noudattamaan valtioneuvoston etätyökehotusta. Annoin 17.3. koko
viraston henkilökuntaa koskevan määräyksen siirtyä hajautettuun työskentelymalliin,
missä toimistolle voi mennä
vain luvalla välttämättömästä

syystä.
Keskiviikosta 18.3. lähtien
olemme kaikki työskennelleet etänä. Työskentelytavan
muutos oli valtavan suuri,
erityisesti siitä näkökulmasta,
että lähtökohtaisesti vakavien
onnettomuuksien tutkinta on
ryhmätyötä. Nyt jokapäiväiset
pienryhmäpalaverit ja kaikki
muu yhteydenpito täytyi hoitaa kokonaan verkossa, eikä
tärkeitä käytäväkohtaamisiakaan yhtäkkiä enää ollut.
Äkillinen lähityöyhteisön
poistuminen on ollut dramaattinen muutos työskentelyolosuhteissa. Kaikki on
kuitenkin sujunut yllättävän
hyvin. Tekniset välineemme
ovat hyvin tukeneet hajautettua työskentelymallia. Niin
sisäiset kuin ulkoiset palaverit
on saatu hyvin pidettyä. Myös
käytännön tutkintatoiminnalle välttämättömät kuulemiset
on nyt hoidettu etäyhteyksien
välityksellä.
Kieltämättä on tuntunut
oudolta istua kaiket päivät
kotona luurit korvilla, mutta kaikkeen näemmä tottuu.
Jatkuvaa yksintyöskentelyä
elävöittämässä ovat meillä perinteiset iltapäiväkahvihetket
verkossa niille, jotka ehtivät.
Silloin yritetään ratkaista Ilta-

Veli-Pekka Nurmen arkisto

Veli-Pekka Nurmi.

Sanomien 10 kysymystä, aivan
kuten toimistollakin.

Varovasti
onnettomuuspaikalla
Ennen koronarajoituksia
olimme epäileväisiä, voidaanko tutkinnan analyysi-istunnot

tai järjestämämme koulutukset ryhmätöineen hoitaa menestyksekkäästi etäyhteyksien
avulla. Nyt kun on ollut pakko, niin olemme yrittäneet ja
yllätykseksemme kaikki sujunut hyvin.
Koulutusten toteuttaminen

näissä oloissa lähiopetuksena olisi erityisen vaarallista.
Huonolla tuurilla yksi epäonnistunut tilaisuus voisi saattaa
merkittävän osan suomalaisista onnettomuustutkijoista
karanteeniin tai pahimmassa
tapauksessa sairaalaan.
Aivan kaikkea tutkintaan
liittyvää ei kuitenkaan voi
hoitaa etänä. Onnettomuuksien tutkinnan alkuvaiheeseen
oleellisena liittyvä paikkatutkinta pitää aina hoitaa siellä
missä on tapahtunut. Tämän
suhteen olemme oman työsuojeluorganisaatiomme kanssa
valmistelleet erityiset suojaustoimet onnettomuuspaikoille
menevälle henkilöstöllemme.
Ensimmäinen koronarajoitusten aikainen paikkatutkinta
tehtiin Iisalmessa, kun 12.4.
Kainuun prikaatin varusmiesten lomakuljetusbussi ajautui
pois tieltä ja kaatui.
Kansainvälinen yhteydenpito ja tutkintayhteistyö on
meille jokapäiväistä. Aiemmin
se on edellyttänyt matkustamista, mutta nyt sekin on
kokonaisuudessaan hoidettu
verkossa. Olemme kansainvälisten kollegoitteni kanssa
pitäneet tiiviisti yhteyttä koko
pandemian ajan. Toimintatapa on hyvin samankaltainen

kollegaorganisaatioissamme
eri puolilla maailmaa.
Pylkkäsen opein pitkälle
Työjärjestelyjen tarkoituksena
on tartuntariskin minimointi fyysisiä kontakteja rajusti
vähentämällä. Toistaiseksi
olemme onnistuneet hyvin niin
Suomessa kuin muuallakin
maailmassa. Tiedossamme on
ainoastaan yhden ulkomaisen
kollegamme koronatartunta.
Hänkin on jo parantunut sairaudesta ja palannut töihin.
Hyvä varautuminen ja
valmiussuunnittelu on tässä
kriisissä osoittanut tehonsa.
Varautumisen ydin kun on
Konsta Pylkkäsen sanoin ”sitä
että asiat mietitään etukäteen
ja kuvitellaan tapahtuviksi
sikseekin elävästi, että kun se
tapahtuu, on reitit selvät”. Nyt
meillä oli suunnitteluprosessissa kuviteltu ja reitit olivat
selvät kun koronarajoitukset
iskivät.
Käytännössä joudutaan aina soveltamaan, koska asiat
eivät koskaan toteudu juuri
niin kuin on suunniteltu. Improvisointi on kuitenkin onnistuneempaa, kun peruskuviot ovat mietittyjä.
Kirjoittaja on professori
ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja.
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LYHYET
RUL:n
jäsenhankintakilpa
taas käynnissä
Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu on tänäkin vuonna
käynnissä. Viime vuoden tapaan
tänä vuonna uusista liiton
jäsenistä saa palkinnoksi eriarvoisia Varustelekan lahjakortteja. Jo yhdellä uudella
jäsenellä lunastaa itselleen
kymmenen euron arvoisen
lahjakortin.
Eniten, mutta vähintään
kymmenen uutta jäsentä mukaan
houkutellut
jäsenhankkija
palkitaan oman valintansa
mukaan joko upseerimiekalla
tai Varustelekan 300 euron
lahjakortilla.
Palkintoportaat: 1 uusi jäsen
10 € lahjakortti Varustelekaan. 3
uutta jäsentä 30 € lahjakortti Varustelekaan. 5 uutta jäsentä 50 €
lahjakortti Varustelekaan. 10
uutta jäsentä 100 € lahjakortti
Varustelekaan.

Yhteystiedot
ajan tasalle
Viimeistään nyt kesän aikana
on syytä käydä tarkistamassa
pitävätkö yhdistyksen toimihenkilölistat paikkansa. Yhdistyksen toimi-henkilöt pystyy tarkistamaan yhdistyksen
jäsenrekisteristä.
Toimihenkilötiedot on hyvä
käydä katsomassa vuosittain
siitäkin huolimatta, että luottamushenkilöt tuntuvat pysyvän
vuodesta toiseen samana. Usein
uusien henkilöiden tullessa tehtävään yhteystiedot unohtuvat,
joka hankaloittaa liiton yhteydenpitoa yhdistysten luottamushenkilöihin.

Taistelukenttä
2020 on julkaistu
Opetuskäyttöön tuotettu Taistelukenttä 2020 –lyhytelokuva pyrkii
kuvaamaan nykyaikaista sodankäyntiä mahdollisimman realistisesti. Taistelukenttä 2020
on osa laajempaa oppimateriaalipakettia, jonka tuotanto alkoi jo
vuonna 2016.
Taistelukenttä 2020 on erityisesti varusmieskoulutukseen tarkoitettu opetusvideo. Video on
osa alokasjaksolla sekä aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla
an-nettavaa taistelukoulutuksen
oppimateriaalia. Videota hyödynnetään myös reserviläisten ja
henkilökunnan koulutuksessa.
Taistelukentän tarkoitus on
antaa koulutettaville realistinen kuva Puolustusvoimista
kokonaisuutena, poikkeusolojen olosuhteista ja toimintaympäristöstä sekä uhkamalleista
ja valmiuden säätelystä. Puolustusvoimien palvelukeskus
on tuottanut opetuselokuvan
Pääesikunnan koulutusosaston
tilauksesta vuosien 2016–2020
aikana. Elokuva korvaa vuonna 1998 julkaistun aiemman
Taistelukenttä-elokuvan.
Taistelukenttä 2020 on nähtävillä Puolustusvoimien Youtubekanavalla.

Kenestä ensimmäinen
turpotietäjä?
E

nsimmäinen valtakunnallinen Turpotietäjä-kilpailu järjestetään 8.10.2020 lukioissa
eri puolilla Suomea. Tavoitteena
on innostaa nuoria perehtymään
turvallisuuspolitiikkaan ja kokonaisturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.
Kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry yhteistyössä Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liitto
HYOL ry:n ja Kadettikunta ry:n
kanssa.
– Kilpailun taustalla ovat mm.
MTS:n vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten
maanpuolustustahto on muita
ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla.
Malleja olemme hakeneet Oikeusguru ja Talousguru -kilpailuista
sekä Pirkanmaalta, jossa tämän-

tyyppistä kilpailutoimintaa on
järjestetty jo pitkään, taustoittaa
kilpailua Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola.
Lukioiden käytössä olevan
Abitti-järjestelmän kautta toteutettavan kokeen järjestämisestä
vastaavat mukaan ilmoittautuneiden koulujen opettajat, mutta
koevastausten arvostelun hoitavat
järjestöjen maakunnalliset raadit.
Kilpailu perustuu yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta lisäksi tukeudutaan muihin yhteiskuntaopin
sekä historian kursseihin. Lähdemateriaalia löytyy runsaasti myös
Kadettikunnan ylläpitämästä Turvallisuuspolitiikan tietopankista.

Kaikki mukaan
kahdella kielellä
Maakuntien parhaat Turpotietäjät

Oripään
Reservialiupseerit
jakoivat hyvää
mieltä vanhuksille
Suvi Lähteenmäki

K

oronaepidemiaan varautuminen rajoitti merkittävästi
yli 70-vuotiaiden sosiaalista
kanssakäymistä sekä sulki koulut.
Oripään Lions Club tilasi oripääläiseltä ompelimolta Tie To Heavenilta koululaisille käsityöpusseja,
jotka sisälsivät ainekset ja ohjeet
huovutettujen hiirien tekemiseen.
Yhdistyksen varapuheenjohtajanakin pitkään toiminut Matti Kulmanen ehdotti hallitukselle, että
ompelimon käsityöpusseja tilattaisiin myös palvelutalon asukkaille.
Hoitohenkilökunnan avustamana
syntyikin upeita hiiriä.
Kotipalvelun asiakaspiiriin
kuuluu kymmeniä talouksia. Oripään reservialiupseerit halusivat
muistaa myös kotonaan asuvia,

riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.
Niinpä kotipalvelun henkilökunta jakoi asiakkailleen myöskin
paikallisten yritysten Pito-Kössin
leipiä sekä Martin Tarhan kukkia. Saadun palautteen mukaan
asiakkaat olivat ilahtuneita muistamisesta. Samalla, kun haluttiin
ilahduttaa riskiryhmäläisiä, kyettiin myös tukemaan paikallisia
yrityksiä.
Pääsiäisenä toimitettiin palvelutalon väelle kukkia ja pääsiäismunia yhdessä K-Market Oripään
kanssa. Pienillä teoilla ja panostuksella saatiin aikaiseksi paljon
iloa ja hyvää mieltä!
Kotipalvelun vastaava
sairaanhoitaja Kirsi Malmi
lähdössä jakamaan
kukkia ja leipiä

kutsutaan Helsingissä 30.11.2020
järjestettävään finaaliin, johon
sisältyy kirjallinen ja suullinen
osuus. Säätytalolla toteutettavassa
loppukilpailussa arvovaltainen raati nimeää kolme parasta tietäjää,
jotka palkitaan rahapalkinnoilla.
Kaksikielisen Turpotietäjä (Säkpolvetare) -kilpailun internetsivut
on viime viikolla avattu osoitteeseen www.turpotietaja.fi. Ruotsinkielinen sivusto on parhaillaan
valmisteilla. Kilpailuun voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Kuluvan vuoden kilpailuun tulee ilmoittautua 27.9.2020 mennessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n
internetsivujen kautta. Lukioihin
lähetetään kilpailukutsu ilmoittautumisohjeineen vielä ennen
koulujen kesätaukoa.

Turpotietäjä -kilpailua on valmisteltu kaksi vuotta ja jatkossa kilpailu on tarkoitus järjestää
vuosittain. Valmistelutyötä on
tehty säätiörahoituksella.
– Turpotietäjä-kilpailun valmistelua vuosina 2019–2020 ovat
rahoittaneet Maanpuolustuksen
Kannatussäätiö, Puolustusvoimien Tukisäätiö ja Sotavahinkosäätiö, joita kaikkia haluan saadusta
tuesta kiittää. Jatkoa varten etsimme yritysyhteistyökumppaneita, kertoo varapuheenjohtaja
Hakola.
Suomessa toimi vuonna 2018
yli 380 oppilaitosta, jossa annettiin lukiokoulutusta. Näistä 36
antoi koulutusta ruotsiksi. Tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli yhteensä 103 400
opiskelijaa.
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Innostava paluu juurille

A

loitin Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikön
tehtävässä kesäkuun ensimmäisenä päivänä, edeltäjäni
everstiluutnantti Joni Lindemanin
siirryttyä kriisinhallintatehtävään
suomalaisessa osastossa Afganistanissa.
Seistessäni vesisateessa syyskuisena aamuna 1989 aliupseerioppilaana Turun Ilmatorjuntapatteriston aliupseerikoulun ulkojärjestymispaikalla Heikkilän kasarmin sisäpihalla, ei ensimmäisenä
ajatuksena tullut mieleeni, että
jonain päivä ottaisin samalla paikalla vastaan Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikön tehtävät.
Saamani tehtävään määräys
aluetoimiston päälliköksi oli kovin odotettu ja itselleni paljon
merkitsevä, sillä olinhan aikanaan aloittanut sotilasurani ja
lähtenyt ensimmäisten palvelusvuosien jälkeen ”kiertämään
maailmaa” Heikkilän kasarmilta.
Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin vuoden
2003 alussa, mutta lähtiessäni
esiupseerikurssille vuonna 2001
tiesin, ettei paluuta vanhaan enää
olisi.
Nyt 19 vuoden jälkeen sain
mahdollisuuden palata ”kotiin”
sinne mistä kaikkia alkoi. Kasarmialue ja ympäristö ovat kovin
tuttuja ja muutosta ei paljoakaan
ole tapahtunut. Työtehtävät sen
sijaan poikkeavat osaltaan paljonkin siitä, mihin silloin aikanaan jäätiin.
Kuitenkaan yhden merkittävän
työn osa-alueen kohdalla, työskentely suomalaisten asevelvollisten kanssa, muutos ei ole suuri.
Varusmiesten kanssa toimiminen
vain muuttuu työhön ”Suomen
puolustuksen kivijalan”, eli reserviläisten kanssa.

Sukelluksia syvään päätyyn
Varusmiespalveluksen ja ”kesävänskänä” olon jälkeen aloitin kadettikurssilla 77 syyskuun alussa
1990, jolta valmistuin nuorena ja
innokkaana luutnanttina elokuussa 1993. Ensimmäisenä työnä oli

jaosjohtajan tehtävä VarsinaisSuomen ilmatorjuntarykmenttiin
kuuluvan Turun ilmatorjuntapatteriston 1.patterilla vanhempien
tykkimiesten kanssa.
Ensimmäisen oman alokasjaoksen sain koulutettavaksi keväällä
1994. Sen aikaisia varusmiehiäkin on vielä mukana ”hommissa”
ja uskon tapaavani heitä nyt hieman varttuneempina reserviläisinä. Tuohon aikaan taisteltiin ja
marssittiin Hirvensalon metsissä,
jotka nykyisin ovat muuttuneet
pitkälti asuinalueiksi.
Harjoituksia toteutettiin myös
kasarmialueen ”niityllä”, jota nykyisin halkoo ”uudelle” Hirvensalon sillalle johtava tie. Ensimmäiset kahdeksan vuotta Heikkilässä kuluivat nopeasti ja ajalta
on jäänyt paljon hyviä muistoja.
Tuolloin ei tosin osannut ajatella,
että sotilasuralla olisi työtehtäviä
jossain muuallakin kuin Heikkilässä ja päätös Varsinais-Suomen
ilmatorjuntarykmentin lakkauttamisesta oli aikanaan kuin olisi
saanut märän rätin päin kasvoja.
Nyt myöhemmin asioiden
taustoja ymmärtää paremmin ja
tuolloin tapahtunut muutos oli
varsin perusteltu ratkaisu osana
puolustusvoimien laajempaa varuskuntarakenteen tarkastelua.
Yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen sain syksyllä 2003 tehtävään
määräyksen Porin prikaatiin Säkylän Huovinrinteelle, edessä oli
hyppy tuntemattomaan. Joukkoosasto, sen tavat ja siellä palvelevat ihmiset olivat vieraita. Vastaanotto oli kuitenkin lämmin ja
viihdyin heti alusta alkaen tehtävissäni huolimatta varsin pitkästä
päivittäisestä työmatkasta.
Maailma on täynnä ennalta-arvaamattomuuksia ja aloittaessani
työt Säkylässä en osannut jälleen
ajatella, että tulisin viettämään
työurastani kaikkiaan 11 vuotta
Huovinrinteellä, toki kahdessa eri
vaiheessa. Ensimmäinen visiittini Säkylään kesti viisi vuotta ja
työpiste löytyi prikaatin esikunnan huolto-osastolta. Ilmatorjunnan parissa koko armeijauransa

viettäneestä tuli yhdessä yössä
”huoltomies” ilman päivääkään
aiempaa kokemusta.
Aika huolto-osastolla oli mielenkiintoinen ja opettavainen.
Ensimmäiset yhdeksän kuukautta toimin jopa huoltopäällikön
sijaisena. Tuona aikana perehdyin
toiminnan resursointiin, huollon
suunnitteluun sekä kansainvälisen huollon kiemuraiseen kenttään.
Parhaiten ajasta on jäänyt mieleeni ensimmäisten EU:n taisteluosastojen suomalaisen joukon
huollon valmistelut ja sijoitus
saksalais-hollantilais-suomalaisen
osaston esikunnassa sekä kriisinhallinnan kansallisen johtamisen
uudelleenjärjestelyt vastuiden
siirtyessä Puolustusvoimien kansainväliseltä keskukselta Porin
prikaatille.
Tuona aikana Balkanin alue,
muutama Afrikan maa ja Afganistan tulivat tutuiksi. Porin prikaatin ”vakautettua” toimintansa
kriisinhallintajoukkojen kansallisena johtoportaana oli aika
siirtyä seuraavaan tehtävään ja
varsin luonnollisena jatkeena seuraava työ löytyi elokuussa 2008
suomalaisesta kriisinhallintajoukosta Afganistanista.

Kertauksissa tavataan
Afganistanin komennus kesti
kaikkiaan reilun vuoden ja sisälsi
varsin vaihtelevia, vaikkakaan ei
aina niin miellyttäviä tehtäviä. Jo
ensimmäisen viikon jälkeen joutui
järjestelemään evakuointilentoa ja
saattelemaan vaikeasti loukkaantuneita palvelustovereita enneaikaiselle kotimatkalle.
Operaatiossa kohtasi ”läheltä
piti” tilanteita sekä omalla että
erityisesti läheisten palvelustovereiden kohdalla. Kuitenkin, jos
joutuisi jälkikäteen valitsemaan
yhden palvelustehtävän mitä ei
urallaan vaihtaisi pois, se olisi
operaatio Afganistanissa. Kaiken
muun lisäksi operaatio osoitti
suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän erinomaisuuden sekä
pääosin reservistä rekrytoidun
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Tilipalvelut Oy
Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku
puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110
e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

Yllättävän helppoa

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

AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

joukon osaamisen ja suorituskyvyn.
Afganistanista paluun jälkeen
suuntasin Tampereelle ja Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntaan, jossa vierähti seuraavat viisi vuotta huolto-osastolla. Ensin
kaksi ja puoli vuotta operatiivisen
sektorin johtajana ja loppuaika
kuljetussektorin johtajana, joka
tunnettiin silloin myös nimellä
FINMCC (vapaasti käännettynä
kansainvälisten kuljetusten koordinointikeskus).
Pääosa tehtävistä liittyi kriisinhallintaoperaatioiden sekä kansainvälisten harjoitusten kuljetusten järjestelyihin, mutta myös
kotimaan logistiset asiat tulivat
tutuiksi. Tampereen aika tarjosi jälleen kokonaan uudenlaisen
näkökulman puolustusvoimien
toiminnan kokonaisuuteen ja
osoitti erityisesti logistiikan vahvan verkottumisen ja verkottumistarpeen muun yhteiskunnan
kanssa. Huoltovarmuus ja varmuusvarastot tulivat termeinä
varsin tutuiksi.
Tampereen ajan päättyessä
minulle tarjoutui mahdollisuus
palata Porin prikaatiin ja Säkylän varuskuntaan. Tehtävä
Länsi-Suomen viestipataljoonan
komentajana alkoi kesäkuussa
2014. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä myös Porin
prikaatin organisaatio uudistui
ja Varsinais-Suomen huoltopataljoona, jonka ensimmäisenä
komentaja minulla oli kunnia toimia, näki päivänvalon 1.1.2015.
Pataljoona komentajana pääsi
jälleen lähemmäs suomalaisen
asevelvollisen arkea ja sai huomata, että varusmieskoulutuksen
sisällössä oli tapahtunut merkittävä muutos parempaan erityisesti
johtajakoulutuksen osalta.
Kolme vuotta pataljoonan komentajatehtävissä on poikkeuksellisen pitkä aika, mutta aika
tuntui kuin juoksevan ja havahduin ajatukseen, että kohta tämäkin jakso päättyy. Mitään aavistusta tulevasta ei ollut, kun silloinen Porin prikaatin komentaja,

eversti Arto-Pekka Nurminen
pyysi minut käymään huoneessaan ja kysyi, olisinko kiinnostunut jatkamaan Porin prikaatissa
operaatiopäällikkönä, mikäli
tehtävä avautuisi. Vaikka edessä
olisi hyppy tuntemattomaan, niin
vastasin, että ilman muuta.
Tehtävä vaikutti todella mielenkiintoiselta ja mahdollistihan
se edelleen työssäkäynnin kotoa
käsin huolimatta 80 kilometrin
ajomatkasta suuntaansa. Kolmen
vuoden aikajakso prikaatin operaatiopäällikkönä 2017–20 aikana antoi varsin laajan ja syvällisen
leikkauksen joukko-osaston toimintaan sekä näkemyksen maavoimallisesta kokonaisuudesta
puolustusjärjestelmän osana.
Varusmiesten joukkotuotanto,
kertausharjoitukset ja reservin
koulutusjärjestelmä, valmius,
valmiuden kohottamisen järjestelyt, joukkojen perustaminen,
operatiivisille joukoille asetetut
vaatimukset, turvallisuustoiminta
ja vartiointi, kehittyvät johtamisjärjestelmät ja paikallispuolustus
olivat operatiivisen osaston keskeisiä teemoja, jotka antoivat
hyviä perusteita aluetoimiston
tehtäviin erityisesti ”operatiivisen
pilarin” osalta.
Lehden tämän kertaisen palkitsemisteeman mukaisesti haluaisin lopuksi todeta, että uran
aikana saamistani ylennyksistäni
ja kunniamerkeistä huolimatta
parhaat palkintoni ovat olleet
mielenkiintoiset työtehtävät ja
puolustusvoimien työnantajana
suoma mahdollisuus vaikuttaa
saamiini tehtävänmääräyksiin ja
mahdollisuus työskennellä pääosin lounaisen Suomen alueella.
Arvokkaimpana palkintonani
koen nyt saamani määräyksen
Lounais-Suomen aluetoimiston
päällikön tehtävään.
Aurinkoista kesää kaikille lukijoille,
Petteri Iitti
everstiluutnantti
Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikkö
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LYHYET
Kenelle pronssinen
arvomitali?
Pronssista arvomitalia voi hakea
Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen
jäsenelle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta erityisen ansiokkaasti
vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla, tai
Reserviläisliittoon kuulumattomalle
henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut yhdistyksen, piirin
tai liiton toimintaa taikka muuten
toiminut Reserviläisliiton tarkoitusperien hyväksi. Mitalia voi hakea
myös ulkomaalaiselle, joka omalla
toiminnallaan on edistänyt yhteistyötä oman valtionsa, sen puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestön
ja Reserviläisliiton, sen jäsenyhdistyksen tai reserviläispiirin välillä.
Pronssinen ansiomitali voidaan
myöntää muulloinkin kuin itsenäisyyspäivänä esimerkiksi syntymäpäivinä tai yhdistyksen juhlatilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivänä
myönnettävät pronssiset ansiomitalit haetaan piirin kautta. Pronssisen ansiomitalin hinta on 60 euroa,
jonka maksusta vastaa hakija.

Maanpuolustusrekisteri kiinni
heinäkuussa

Maanpuolustusrekisterin henkilöstö
lomailee muun liittojen henkilöstön
tavoin heinäkuussa ja saapuneet sähköpostiviestit puretaan vasta tämän jälkeen. Jäsenasioita voi kuitenkin hoitaa
itse kirjautumalla oman liiton nettisivujen kautta Maanpuolustusrekisteriin.
Palvelussa näkyvät keskeiset jäsentiedot
ja muun muassa jäsenmaksulasku.
Järjestelmästä voi myös tilata Reserviläisen ampumaturvan, jolloin lasku
lähetetään sähköpostiin.
Muuttuneet ositetiedot tulevat rekisteriin automaattisesti Postin järjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt
osoitteensa luovuttamista.

Ampumapäiväkirja
KYMPPI
on nyt käytössä

Uusi ampumapäiväkirja Kymppi on
otettu käyttöön web-sovelluksena.
Kännykkään asennettava versio julkaistaan sovelluskauppoihin vuoden
loppuun mennessä Android- ja iOS
-laitteille. Tällä hetkellä on jo kuitenkin mahdollisuus käyttää uutta ampumapäiväkirjaa ja antaa siitä palautetta. Palautetta tullaan käyttämään
sovelluksen jatkokehittämisessä.
Kympin keskeinen tehtävä on mahdollistaa harrastuneisuuden luotettava
todentaminen. Sen saavuttamiseksi
kehitettävänä on kaksi keskeistä toiminnallisuutta: mahdollisuus tulostaa
harjoitteluraportti harrastuneisuuden
osoittamiseksi ja valvotun suorituksen
vahvistaminen ammunnan johtajan
toimesta. Näiden toiminnallisuuksien
kehittämistä jatketaan koko testausvaiheen ajan.
Sovelluksen käyttäminen edellyttää
rekisteröitymistä ja toimivaa sähköpostiosoitetta tai Facebook-tiliä. Ampumaharjoitteen tallentaminen tapahtuu luomalla uusi suorite, jonka sisällä voidaan
kuvata yksi tai useampi ammuttu sarja.
Jokaisella sarjalla voi olla erilaiset tiedot: asetyyppi, toimintamekanismi, kaliiperi, laukausten lukumäärä, etäisyys.
Nyt kannattaa rekisteröityä ja olla
mukana kehittämässä Kymppiä.

Kolmannelta sektorilta löytyy maanpuolustukselle arvokasta
osaamista, jota ei osata kaivaa esille

Hyödyntämätön voimavara
Tuula Rahkonen

Heikki Kauhanen

S

uomessa on varoivaisimmankin arvion mukaan kymmeniä tuhansia hyväkuntoisia
ja motivoituneita kansalaisia ja aktiivisia vapaaehtoisjärjestöjen jäseniä, jotka voisivat olla tälle maalle
suureksi hyödyksi, jos heidän ammattitaitonsa ja vankan kokemuksensa otettaisiin käyttöön. Se toisi
yhteiskunnalle suurta taloudellisesta
säästöä, antaisi ihmisille enemmän
sosiaalista arvostusta ja tekisi kansalaisista enemmän yhteisöllisempiä.
Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja reserviläispiirien toiminnanjohtaja, everstiluutnantti evp.
Erkki Lehmus toivoisi, että näiden
ammattilaisten tiedot ja taidot pääsisivät oikeuksiinsa.
Kyse on kolmannen sektorin
ihmisistä, joiden ammattitaidon
hyödyntäminen on jäänyt ammattiliitojen ja poliitikkojen nihkeyden
vuoksi muiden intressien varjoon.
– Monesti järjestöt jäävät jalkoihin, koska viranomaisilla ei ole uskallusta ottaa laajemmin käyttöön
sitä järjestöjen kapasiteettia, Lehmus toteaa.
Hänen mukaansa parhaiten viranomaiset ovat ottaneet SPR:n ja
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK), jotka jäsenjärjestöineen osallistuvat näkyvästi tähän turvallisuuden ja varautumisen onnistumiseen.
– Kolmas sektori on valtava, hyödyntämätön voimavara Suomessa.
Tämä on kuvattu hyvin valtioneuvoston kanslian raportissa vuodelta
2017, joka käsittelee yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaa, Lehmus kertoo.

Varsinais-Suomessa
aktiivisuus keskittynyttä
Varsinais-Suomen reserviupseerija reserviläispiirit ovat maan suurimpia ja aktiivisimpia toimijoita
vapaaehtoisella maanpuolustusken-

Alfa TV kävi haastattelemassa toiminnanjohtaja Erkki Lehmusta lähetykseensä. Keskellä kanavan uutispäällikkö Heikki Kauhanen.

tällä.
– Meidän piireissämme on yhteensä lähes 5 000 jäsentä, jotka
osallistuvat aktiivisesti kaikenlaiseen vapaaehtoiseen toimintaan,
mukaan lukien VaPePaan, SPR:ään
ja veteraanityöhön. Iso osa on saanut johtajakoulutuksen. Useimmat
ovat jääneet kokonaan pois reservistä, viimeistään 60-vuotiaana,
joten heitä voitaisiin käyttää viranomaisten apuna esimerkiksi ohjaamisissa ja valvonnoissa, Lehmus
muistuttaa.
Viime aikoina on ollut puhetta
myös reservissä olevien poliisien
organisoimisesta uudestaan. Maassamme on valtava määrä reserviläisiä, joilla on sopiva koulutus.
– Sotilaspoliisikoulutus on tästä
hyvä esimerkki. He olisivat ikään

Messukärryä
huollettiin
Heikkilässä
Tuula Rahkonen

A

urinkoisen sään innoittamana saatettiin piirien messukärry toimintakuntoon
ja valmiiksi syksyn aktiviteetteja
varten.
– Voisi sen sunnuntain huonomminkin käyttää, tuumasi piirien toiminnanjohtaja Erkki Lehmus, kun
messukärryn huoltohommiin ryhtyi.
Suurin urakka oli kuitenkin messukärryn kalusteiden pesu, mutta
apuvoimia oli tässäkin hommassa
tarjolla, kun "vetisin" nakki iski
Parivartion avustajalle.

Messukärry on tavallaan "lahja"
piireille ja yhdistykset voivat lainata
sitä vastikkeetta. Pidetään siitä hyvää huolta ja palautetaan se toimistolle vähintään siinä kunnossa kuin
se lainattaessa oli.

Messukärry on huollettu
ja valmiina palvelukseen.

kuin valmiina tukemaan poliisia
niissä tehtävissä, joissa ei palkatun
väen resurssit riitä. Se olisi valtava
voimavara. Kyse on noin kolmikymppisistä nuorista miehistä, joita
on satoja vapaana ja he olisivat
halukkaita tekemään sellaista työtä.
Puolustusvaliokunta on tätä pohtinut useastikin, Lehmus kertoo.
Suomen Reserviupseeriliitto on
ajanut jo yli kymmenen vuotta varautumisrekisteriä, johon kirjattaisiin tiedot sellaisista ammattitaitoisista ja kriisitilanteissa hyödynnettävistä henkilöistä, jotka eivät ole
kuntien, kaupunkien tai puolustusvoimien varaamia.
– Sieltä viranomaiset löytäisivät
erilaisiin tilanteisiin sopivia koulutettuja henkilöitä, miehiä ja naisia,
Lehmus vetoaa ja toivoo poliittisilta

päättäjiltä lupausten sijaan konkreettisia toimia.

Halua ja aikaa on
Hyödyntämättä on myös eläkkeelle
jääneiden lääkärien ja hoitohenkilökunnan valtavat resurssit. Lehmus
pitäisi hyvänä esimerkkinä yksinkertaista verenpainemittausta, jossa
ikäihmisten terveyttä voitaisiin tarkkailla vapaaehtoisvoimin.
– Meillä on valtava määrä ihmisiä, joilla olisi halua ja aikaa auttaa.
Tietotaitoa voitaisiin hyödyntää
paljon nykyistä enemmän. Monia
käytännön taitoja voitaisiin opettaa
myös siihen, miten toimit ja selviät
esimerkiksi äkillisen ja pitkittyneen
sähkökatkoksen sattuessa.
Kirjoittaja on Alfa TV:n
uutispäällikkö.
Tuula Rahkonen
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Turhanpäiväisen merkitys

K

esä on loman, joutenolon, turhanpäiväisen ja toissijaisen
aikaa. Ja juuri siksi niin
tärkeää. Kesällä on usein
aikaa kaikelle sille, jonka
on arjen kiireiden edestä
siivonnut sivummalle. Monella odottaa pöydällä pino kesäkirjoja, lista mökin
töistä, kartta lomasuunnitelmista. Parhaimmillaan
tyhjä kalenteri. Poissa ovat
tavoitteet, tulosvastuu ja
hyötyajattelu.
Toisaalta eikö sivistys
ole osaltaan juuri sitä, että
on kiinnostunut ja tietää
asioita, joista ei ole itselle
suoranaista hyötyä? Luovuus ja uusien ratkaisujen
löytäminen on usein juuri
noiden aiemmin merkityksettömiltä tai turhanpäiväisiltä tuntuneiden tietojen ja
taitojen kytkemistä osaksi
uutta kokonaisuutta. Aika
monta omenaa oli tainnut
puusta pudota ennen kuin
yksi osui Newtonin päähän.
Koronakevään myötä
reippaasti lisääntynyt etätyöskentely on osoittanut
epämuodollisen kanssakäymisen merkityksen.
Tarkkaan kellotetuissa videopalavereissa ja kokouksissa ei käytäväkeskusteluita käydä, eikä yhteisiä
kahvi- ja ruokatunteja vie-

tetä. Vapaan keskustelun
ja tyhjän puhumisen määrä on romahtanut. Juuri
noissa vapaissa keskusteluissa ajatus usein lentää ja
arimmatkin saavat asiansa
esiin.
Lisäksi esitysten virallinen kieli ja esitystapa
kääntyvät vapaissa keskusteluissa
ymmärrettävämpään muotoon ja
näin myös organisaation
tavoitteet, sotilasympäristössä taisteluajatus, tulee
selkeämmäksi. Väittäisin
tämän kevään näkyvän
selvästi monen yhteisön ilmapiirissä ja etenkin uuden
kehittämisessä. Johtajille
tilanne aiheuttaa varmasti
haasteita.

Tosipaikassa
ammattitaito
ratkaisee
Sotilaalle epämuodolliset
käskynantojen ja tilannekatsausten ulkopuolella tapahtuvat keskustelut ovat
usein elintärkeitä. Kokenut
komentaja tai päällikkö ottaakin usein avainalaisensa
kahden keskiseen keskusteluun ennen yhteistä käskynantoa ja varmistaa, että
hänen taisteluajatuksensa
on varmasti ymmärretty ja
alaisella on selkeä näkemys sen toteuttamiskelpoisuudesta. Samalla kahden

sotilaan välinen luottamus
vahvistuu.
Samaa tekevät sotilaat
kaikilla tasoilla. Käyvät
keskusteluita, joiden pohjalta rakentavat omaa
tilanneymmärrystään sekä luottamusta toisiinsa.
Puolustusvoimien syvä johtamisen vuorovaikutusmallin kulmakiviin kuluvatkin
luottamuksen rakentaminen, yksilöllinen kohtaaminen ja älyllinen stimulointi.
Näitä kaikkia tapahtuu aina vapaamuotoisten keskusteluiden aikana.
Älkäämme kuitenkaan
vajotko pelkäksi diskuteeraajien armeijaksi. Taistelutilanteessa lyhyet, ymmärrettävät ja toteuttamiskelpoiset käskyt ovat ainoita,
jotka mahdollistavat tehtävän tehokkaan toteuttamisen. Vaikka vapaamuotoiset hetket ja yksilölliset
kohtaamiset ovat tärkeitä,
on taistelutilanteissa olleita joukkoja tutkittaessa
ja haastateltaessa noussut
aina yksi tekijä ylitse muiden luottamuksen rakentamisessa – ammattitaito.
Taistelutilanteessa sotilaat
pääsääntöisesti arvioivat
toisiaan ainoastaan ammattitaidon näkökulmasta
muiden tekijöiden jäädessä
toissijaisiksi.
Ammattitaidon arvostus

luo meille kaikille lohtua.
Ammattitaitoaan voi aina
kehittää. Vaikkapa sopivia
kirjoja riippumattoon valitsemalla. Samalla muistaen, että harva hallitsee
kaikkia ihmiseltä, tai edes
sotilaalta, vaadittavia taitoja kiitettävällä tasolla.
Täydellisiä ihmisiä täällä
pallollamme on kovin vähän kävellyt tähän mennessä vastaan.

Jalustalle nostetut
Per Brahe, Porthan, Agricola, Nurmi, Ehrnrooth,
Mannerheim, Lotta Svärd.
Monta on hahmoa pronssiin valettu ja kiveen hakattu. Jalustalle nostettu.
Kyllä on taas moni
joutunut kesäpartaansa
raapimaan ulkomaisista
mielenosoituksista alkanutta patsaskeskustelua
seuratessaan. Vaatimuksia patsaiden siirtämisestä ja poistamisesta. Ei kai
patsaita yleensä ole pyhimyksen kuviksi tarkoitettukaan, vaan osoittaman
kunnioitusta ja arvostusta
niille, jotka yhteisömme ja
Isänmaamme eteen ovat
tehneet poikkeuksellisia
tekoja. Samalla muistomerkit toimivat muistuttajina
eri aikakausien muuttuvista arvostuksista. Eikä
aina tarvitse edes kiivetä

KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

taidemuseon mäelle tämän
muistaakseen.
Aikakautenamme yhteiskunnallisesta keskustelusta
ja elämästä yleensä on tullut yhä lyhytjänteisempää.
Olisi toivottavaa, että yhä
useammat sitoisivat tekemisiään edes jollain tavalla
osaksi pidempää jatkumoa
ja laajempaa yhteisöä. Jatkuva yksilöön ja nykyhetken tuijottaminen vastaa
suunnistamista ilman karttaa ja kompassia.
Vahvalla näkemyksellä
ja maastoa lukemalla voi
toki ihmisten ilmoille selvitä, mutta pahimmat ryteiköt ja vetisimmät suot on
todennäköisesti koettava.
Jatkuvasti uuteen suuntaan
täyttä päätä säntäilemällä
ei kohta tiedä edes karkeasti omaa paikkaansa
ja saattaa jäädä pysyvästi
metsään pyörimään. Tosin sosiaalisessa mediassa
pääosa taitaa luottaa jonosuunnistukseen ajatelleen,
että jollain jonon kärkipäässä on kartta ja kompassi sekä samat rastit.
Lyhyt on kolumnin elo
laiturin nokan ja saunan
pesän välillä. Oikein joutilasta kesää kaikille Parivartion lukijoille. Syksyllä
jatketaan entistä terävämmin ajatuksin yhteisen asian puolesta.

Tuula Rahkonen

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
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Sodan muuttuvat muodot

"V

almiuslainsäädännössä pitää
muistaa, että
maailma muuttuu nopeasti
ja uusia uhkia tulee.” Näin
totesi Tuija Brax vastatessaan valmiuslakiin kohdistettuihin arvosteluihin koronakriisin hoitamisessa.
Brax toimi oikeusministerinä Mari Kiviniemen hallituksessa vuonna 2011,
jolloin nykyisestä valmiuslaista päätettiin.
Valmiuslakia vaativia
tilanteita tarkasteltiin silloin kaikilta mahdollisilta
näkökulmilta. Mutta sen
enempää poliitikot kuin
oikeusoppineetkaan eivät
pystyneet kuvittelemaan
nykyisenkaltaista tilannetta, jossa valmiuslakia
joudutaan ensi kertaa soveltamaan.
Kun yhteiskunnan siviilisektoreita koskevassa
valmiussuunnittelussa jäävät uudet uhat huomaamatta, vaikka niitä pohditaan parlamentaarisesti ja
avointa kansalaiskeskus-

julistuksella. Tällaisen
johtopäätöksen voi tehdä
Jouni Suistolan ja Heikki
Tiilikaisen tuoreesta kirjasta Uussota – vaihtuvat
voimasuhteet.
Tekijät kantavat huolta
maamme turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuneesta kehityksestä,
joka ei näytä pelottavan
sen enempää vastuullisia
viranomaisia kuin kansalaisiakaan. Vilkkain
keskustelu käydään Hornetien mukana poistuvan
suorituskyvyn korvaamisesta välittämättä siitä, että torjuntahävittäjien merkitys aikamme sodissa on
pudonnut olemattomiin.

Asiaa virkakunnan
ulkopuolelta

telua käyden, niin miten
sotilaalliset uhkakuvat

hyväksytään sellaisenaan
pienen päättäjäryhmän

Uussota hylkää ajatuksen,
että tuleva sota alkaisi samalla kaavalla kuin talvi- ja jatkosota. Silloinhan
vihollisen pommikoneet
hyökkäsivät
yllättäen
kaupunkejamme vastaan.
Niitä torjumaan olisi tar-

vittu nopeita hävittäjiä.
Nyt hävittäjät voidaan
korvata halvemmalla ja
tehokkaammalla tavalla,
eli ohjuksilla. Ajatuksen
esittäjä on eversti Ahti
Lappi, jonka kirjoitus löytyy myös julkaisusta.
Hybridi- ja informaatiosota ovat termejä, jotka
toistuvat läpi kirjan. Niiden lisäksi digitalisaation
ja tekoälyn vaikutus sodankäyntiin esitellään niin
perusteellisesti, että lukija
tulee varmasti vakuuttuneeksi nykyaikaisen sodan
mielikuvituksellisista muodoista.
Kirjan sisältämä tietomäärä on mittava. Tekstiä on ollut selvästi liikaa
suhteutettuna sivumäärään, johon se on ahdettu. Asiapaljouden selittää
se, että tekijät ovat alansa
huippuja. Jouni Suistola
on historian tutkija, joka on toiminut 20 vuotta Kyproksella Lähi-Idän
yliopiston kansainvälisten
suhteiden professorina.

Tiilikainen on puolestaan
everstiluutnantti evp ja
Ruotuväki-lehden taannoinen päätoimittaja, joka
reserviin siirryttyään työskenteli Suomen Sotilaan
päätoimittajana sekä LähiIdän yliopiston dosenttina.
Uussota selvittää sodankäynnin periaatteet
oppimestari Sun-Tzusta
lähtien. Se kelpaisi alan
oppikirjaksi upseerin perustutkintoa suorittaville
kadeteille, mikäli puolustushallinto tunnustaisi
tosiasian, että varteenotettavia tutkijoita löytyy
vakinaisen virkakunnan
ulkopuoleltakin. Sotilaspoliittista informaatiota
on niin runsaasti tarjolla,
ettei asiantuntemus ole
enää arvomerkeistä kiinni. Käsitys Suomea uhkaavista vaaroista on kenen
tahansa asiasta kiinnostuneen saatavissa, todistavat
tekijät.
Tuomo Hirvonen
everstiluutnantti evp.
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Ylennykset reservissä
Sotilasarvoon: Majuri

Sotilasarvoon: Yliluutnantti (ME)

Sotilasarvoon: Ylivääpeli

Laaksonen Timo Olavi, Turku, Turun Reserviupseerit

Jääsaari Olli Ilari, Turku, Turun Reservimeriupseerit
Kajander Jonathan Mikael, Turku, Turun Reserviläiset

Kaukoranta Artturi Aarne Ilmari, Raisio, Turun Reserviläiset

Sotilasarvoon: Luutnantti

Sotilasarvoon: Kapteeni
Harjunmaa Jarmo Kalevi Loimaa, Loimaan Reserviupseerit
Mäki-Arvela Juho Matti Iisakki, Laitila, Laitilan Reserviupseerit
Rantanen Marko Olavi, Pöytyä, Kyrön Seudun Reserviupseerit
Teinilä Timo Tapio, Salo, Salon Seudun Reserviupseerit

Sotilasarvoon: Ylikersantti

Niukko Ville Olavi, Turku, Turun Reserviupseeri
Sainio Juha-Pekka Severi, Masku, Turun Reserviupseeri
Virta Tatu Antti Juhani, Masku, Turun Reservimeriupseerit

Sotilasarvoon: Luutnantti (ME)
Tuominen Timo Tapani, Parainen, Pargas Reservofficerare

Aaltonen Marko Henrik, Naantali, Turun Reserviläiset
Harmaa Juho Petteri, Turku, Turun Reserviläiset
Kiviranta Turo Ilari, Loimaa, Oripään Reservialiupseerit
Kivistö Ilmari Mikael, Rusko, Turun Reserviläiset
Korpelainen Ari Tapio, Turku, Turun Reserviläiset
Lastunen Tomi Petteri, Raisio, Turun Reserviläiset
Palomäki Jouko Kalevi, Turku, Turun Reserviläiset
Raitio Hanna-Maija Elisa, Turku, Turun Reserviläiset
Ristimäki Miikka Antero, Loimaa, Loimaan Seudun Reserviläiset

Sotilasarvoon: Yliluutnantti

Sotilasarvoon: Sotilasmestari

Sotilasarvoon: Kersantti

Forss Teppo Oskari, Turku, Turun Reserviupseerit
Kossila Johannes Juho Olavi, Turku, Liedon Reserviupseerit
Sundgren Timo Juhani, Turku, Turun Reserviupseerit

Aarnio Harri Juhani, Raisio, Mynämäen Seudun Reserviläiset
Hattara Janne Antero, Mynämäki, Mynämäen Seudun Reserviläiset

Sotilasarvoon: Kapteeniluutnantti

Lappalainen Niko Aleksanteri, Turku, Turun Reserviupseerit
Lehtonen Janne Tapio, Turku, Turun Reserviupseerit
Muurinen Teemu Christer, Turku, Turun Reserviupseerit
Mäki-Arvela Kyösti Juhani, Laitila, Laitilan Reserviupseerit
Ruohola Rami Mikael, Raisio, Raision Reserviupseerit

Huisjen Robert David, Naantali, Naantalin Reservinaliupseerit

Sotilasarvoon: Alikersantti
Fager Leevi Johannes, Salo, Salon Seudun Reserviläiset

Lippujuhlan päivän
ylennyksiä ja
kunniamerkkejä

Kunniamerkkejä ja ansiomitaleja
14.3.2020
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
- yliluutnantti Ari Ahomäki, Pargas Reservofficerare
- everstiluutnantti Markku Happonen,
Salon Seudun Reserviupseerit
- vänrikki Tuomas Helenius, Salon Seudun Reserviupseerit
- luutnantti Markku Järvinen, Pargas Reservofficerare

Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali
- yliluutnantti Esko Brunila, Pargas Reservofficerare

4.6.2020
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki
- prikaatikenraali Mika Kalliomaa, Parivartion
tukirenkaan suojelija

T

änä vuonna puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuudet jäivät tunnetusta syystä pitämättä. Parivartio julkaisee 4.6.2020 reservinylennyksen saaneiden
jäsentensä nimet sekä alkuvuoden aikana kunniamerkillä
palkittujen nimet.

Suomen Leijonan komentajamerkki
- puheenjohtaja, everstiluutnantti Tapio Peltomäki,
Turun Reserviupseerit

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
- ylitarkastaja, kapteeni Tommi Isoniemi,
Turun Reserviupseerit

Suomen Leijonan ritarimerkki
- kapteeni Matti Kulmanen, Oripään Reservialiupseerit

Suomen Leijonan ansioristi
- talouspäällikkö Suvi Lähteenmäki, Oripään Reservialiupseerit
- toimitusjohtaja, kapteeniluutnantti Juha-Pekka Sainio,
Turun Reserviupseerit

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
kultaristein
- valmiuspäällikkö, sotilasmestari Minna Nenonen,
Oripään Reservialiupseerit

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljella
- yliluutnantti Jouko Kylä-Utsuri, Loimaan Reserviupseerit

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
-

kapteeni Göran Karlsson, Åbolands Reservofficersförening
kapteeni Kari Mahlberg, Salon Seudun Reserviupseerit
kapteeni Hannu Mikkola, Perniön-Särkisalon Reserviupseerit
yliluutnantti Jouko Rinne, Loimaan Reserviupseerit
kapteeni Pertti Vuorio, Salon Seudun Reserviupseerit

Varsinais-Suomen reserviläispiirien
kultainen ansiomitali
- kersantti Toni Hokuni, Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset
- vääpeli Magnus Heiki, Kaitseliiton Pärnunmaan Malev
- everstiluutnantti Rasmus Lippur,
Kaitseliiton Pärnunmaan Malev
- kapteeni Eerik Reinhold, Kaitseliiton Pärnunmaan Malev
- sotilasmestari Heikki Ronimus, Vehmaan-Lokalahden
Reserviläiset

Varsinais-Suomen reserviläispiirien
hopeinen ansiomitali
Viipurin valtausparaati 31.8.1941
kauppatorilla pyöreän tornin edustalla. Paraatin vastaanotti kenraaliluutnantti Karl Lennart Oesch. Vasemmalla Pohjoismaiden Yhdyspankin
talo. 
Kuvalähde: SA-kuva.

alikersantti Aleksi Lahtinen, Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset
Reino Mart, Kaitseliiton Hiidenmaan Malev
Urmas Selirand, Kaitseliiton Hiidenmaan Malev
jääkäri Marko Valkeinen, Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset

Varsinais-Suomen reserviläispiirien
pronssinen ansiomitali
- Kirsi Lindberg, Louhisaaren Reserviläiset
- aliluutnantti Kasper Saarinen, Salon Seudun Reserviupseerit
- kersantti Lauri Tuuna, Louhisaaren Reserviläiset
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Ilkeistä ongelmista
mielenkiintoisesti

Y

leensä, kun ottaa
luettavakseen jonkun poliitikon kirjallisen tuotoksen, niin
saa eteensä kaikenlaisia
sisäpiirin juttuja, juoruja,
leimaamista ja oman toiminnan selittämistä parhain päin. Siksipä yllätyin, kun luin Eija-Riitta
Korholan tammikuussa
ilmestyneen kirjan Ilkeitä ongelmia – Tarinoita
politiikasta.
Kirjoittajan meppiajalta ja muistakin yhteyksistä löytyy kyllä mielenkiintoisia kuvauksia
henkilötasoltakin, mutta
ne eivät ole pääasia. Korhola kuvaa ymmärrettävästi niitä prosesseja,
jotka sekä EU:ssa, että
kotimaassa ovat johtaneet usein ristiriitaisiin
päätöksiin ja siksikin
kummasteluun hallintoalamaisten keskuudessa.
Luotiin päästökauppa,
joka kasvatti sähkön hintaa ja sen seurauksena
teollisen tuotannon kustannuksia. Korhola toteaa, että se oli massiivinen
tulonsiirto eurooppalaiselta tuottavalta teollisuudelta sähköntuottajille. Se oli myös valtava
satsaus byrokratiaan:
mittaukseen, raportointiin, notifiointiin, rekisteröintiin, ostamiseen,
myymiseen, huutokauppaamiseen.
Tuommekin nyt entistä enemmän hyödykkeitä
EU:n ulkopuolelta, missä
niitä tuotetaan saastuttavammin. Päästöjen siirtäminen paikasta toiseen
ei ole päästöjen leikkaamista. Saksalaiskomissaari Günter Verheugen
tokaisikin: ’Mehän viemme saasteita ja tuomme
työttömyyttä. Eikö tämä
ole typerää?’
Päätöksenteon raadollisuus ja tietämyksen puute yhdistettynä
kunkin oman agendan
häikäilemättömään edistämiseen tulevat kirjassa
esille dokumentoidusti ja
lähdeviittein. Kirjoittaja

ei väistä itsekritiikkiäkään, vaan tunnustaa
myös omat virheensä.
Absurdeja tapauksia riittää aina lakupiipputarinasta lantadilemmaan.
Korhola on väitellyt ilmastopolitiikasta, filosofiaan perehtynyt entinen
europarlamentaarikko ja
harvinaisen perehtynyt
ja pätevä analysoimaan
ilkeiden ongelmien ratkaisuyrityksiä. Vahinko,
että hän jäi viime EUvaaleissa varasijalle.

Vihreä illuusio
Vihreä suhtautuminen
ilmastonmuutokseen,
ydinvoimaan, uusiutuvaan energiaan, metsien
hyödyntämiseen, päästökauppaan ja moneen
muuhun ongelmakenttään ruoditaan kirjassa
esimerkein, ymmärrettävästi ja perustellen.
Entisenä vihreänä hän
toteaa pettyneensä aatteeseen. Siitä olikin tulossa uskonto, joka ei
sietänyt kriittisiä kannanottoja tai toisinajat-

telijoita, sanoivatpa faktat mitä tahansa. Silloin
päädytään päänsisäiseen
totalitarismiin.
Kirjan kolmisenkymmentä lukua käsittelevät
monipuolisia aiheita,
joista useat ovat uutisvirrasta tuttuja, mutta
eivät ole aikaisemmin
auenneet tai jaksaneet
kiinnostaa erityisemmin.
Yllättävästi nyt tuskin
maltoin keskeyttää lukemista, aiheet olivat
selkeästi käsiteltyjä ja
maallikollekin valaisevia.
Samalla huomasin jälleen
kerran, kuinka vähän
olin noista asioista tiennyt, luullut kyllä sitäkin
enemmän. Ennen kaikkea kauhistuin, kuinka
vähän niistä päättäjätkään ymmärtävät.
Neljäsataasivuisen
kirjansa alussa Korhola
toteaa ilmiselvästi noudattamansa arvokkaan
periaatteen: Poliitikon
tärkein vastuu on ajatella
lahjomattoman vapaasti.
Eero Joutsikoski

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

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

Yhteystiedot: Tuomo Hirvonen
hirvonen.tuomo@gmail.com
041 504 7739
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KOKOUKSET JA
KILPAILUT
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 19.8.2020 kello 18.00 alkaen
teams -etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään piirin
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ilmoittautumiset (nimi ja sähköpostiosoite)
kevätkokoukseen 14.8.2020 kello 18.00 mennessä
osoitteeseen vsres@co.inet.fi . Ilmoittautuneille
lähetetään sähköpostilla osallistumislinkki kokoukseen.
Sähköiseen kokoukseen liittymien ei vaadi muuta,
kuin toimivan verkkoyhteyden ja selaimen.
Kokousmateriaali toimitetaan yhdistyksien
puheenjohtajille ja sihteereille viikon 32. aikana.
Valtakirja(t) tulee toimittaa osoitteeseen
vsres@co.inet.fi 18.8.2020 kuluessa.
Vuonna 2019 menestyneet yhdistykset ja henkilöt
palkitaan piirin syyskokouksessa torstaina 5.11.2020
Piirihallitus

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 17.9.2020 kello 18.00 alkaen
teams -etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään piirin
sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ilmoittautumiset (nimi ja sähköpostiosoite)
kevätkokoukseen 11.9.2020 kello 18.00 mennessä
osoitteeseen vsres@co.inet.fi . Ilmoittautuneille
lähetetään sähköpostilla osallistumislinkki kokoukseen.
Sähköiseen kokoukseen liittymien ei vaadi muuta, kuin
toimivan verkkoyhteyden ja selaimen.
Kokousmateriaali toimitetaan yhdistyksien
puheenjohtajille ja sihteereille viikon 36. aikana.
Valtakirja(t) tulee toimittaa osoitteeseen vsres@co.inet.fi
15.9.2020 kuluessa.

www.pwc.fi

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

Vuonna 2019 menestyneet yhdistykset ja henkilöt
palkitaan piirin syyskokouksessa torstaina 5.11.2020
Piirihallitus

KILPAILUKUTSU
RESERVILÄISURHEILULIITTO RY:N
GOLF-MESTARUUSKILPAILU
Aika: Lauantai 18.7.2020
Kenttä: BENZ/Nordcenter Raasepori
Osoite: Åminnen kartanontie 4, 10410 Åminnefors
Ohjelma:

9.30 lipun nosto ja kilpailun avaus
10.00 alkaen, peräkkäislähdöt

Järjestelyissä noudatetaan Suomen Golfliitto ry:n ja
viranomaisten antamia ohjeita
Sarjat:

Sarja 1, Lyöntipeli HCP 0 – 18,0
Sarja 2, Pistebogey HCP 18,1 – 36,0

Sarjojen kolme parasta palkitaan.
Mestaruuskiertopalkinto kilpailun parhaan
pistebogeytuloksen pelanneelle molemmat sarjat
huomioiden.
Erikoiskilpailut: pisin avaus, lähimmäs lippua ja paras scratch
Kilpailumaksu 70,00 €
sisältää rangepallot ennen kilpailua ja lounaan
Ilmoittautumiset viimeistään 6.7.2020 klo 18.00 mennessä
Nordcenterin caddiemasterille. Puhelin 019 2766 850 tai
sähköposti nordcenter@nordcenter.com

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi, seura, tasoitus,
reserviläisyhdistys, sotilasarvo
Lisätietoja: Matti Niemi
Nordcenter Golf and Country club ry 0400 404 903
mattirj.niemi@kolumbus.fi
Huoneita Nordcenterin alueelta rajoitetusti.
Varaus ilmoittautumisen yhteydessä.
Västnylands Reserofficersförening r.f.
Ekenäsnejdens Reservister r.f

AMPUMASUUNNISTUKSEN- JA
AMPUMASUUNNISTUSPARISPRINTIN
MESTARUUSKILPAILUT
Aika: Tiistai 18.8.2020 Naantalissa
Kilpailupaikka: Naantalin Haijaisten kuntokeskus,
Suutarintie 5, 21100 Naantali (Opastus Rymättyläntieltä, tie189).
Kilpailuohjelma:
		
		
		

klo 17.00–17.40 kohdistus
klo 17.45 kilpailujen avaus
klo 18.00 henkilökohtainen kilpailu 1. lähtö,
n. klo 19.30 parisprintti yhteislähtö

Sarjat: Henkilökohtainen kilpailu
Kilpailusarjat ja matkat: H–H45, D-D45 (5 ikävuoden välein)
matka 4–5 km
H50–H80, D50-D70 (5 ikävuoden välein) matka 3–4 km
Upseerit ja reserviläiset kilpailevat samoissa sarjoissa.
Joukkuekilpailu erikseen upseereille ja reserviläisille.
Joukkuetulokseen lasketaan kunkin yhdistyksen kolmen
parhaan kilpailijan tulos jne. D-sarjalaiset ovat mukana näissä
joukkueissa.
Ampumasuunnistusparisprintti Kilpailusarjat ja matkat:
H , D, H80, H100, H120, H140 (kilpailijan ikä vähintään
35 vuotta).
Naiset osallistuvat edellä mainittuihin sarjoihin.Parisprintissä
upseeri ja reserviläiset kilpailevat samassa sarjassa.
Viestijoukkueen muodostaa kaksi kilpailijaa.
Kilpailun kulku:
Henkilökohtainen kilpailu
Väliaikalähtö, juoksu ampumapaikalle, makuuammunta 5
laukausta, juoksu n. 300 m, makuuammunta
5 laukausta, suunnistus, pystyammunta 5 laukausta, juoksu
maaliin. Ammutaan pienoiskiväärillä (cal22) kääntyviin
ampumahiihtotauluihin, ampumamatka 50m, lisäaika 1min/
ohilaukaus.
Parisprintti:
Yhteislähtö, juoksu ampumapaikalle, makuuammunta
5 laukausta, mahdolliset sakkokierrokset, suunnistus,
pystyammunta 5 laukausta, mahdolliset sakkokierrokset,
juoksu vaihtoon/ maaliin.
Parisprintti suoritetaan kahden osuuden viestikilpailuna,
kullakin osuudella ammutaan pienoiskiväärillä (cal22)
kääntyviin ampumahiihtotauluihin, ampumamatka 50m,
jokaisesta ohilaukauksesta sakkokierros n. 70m lisämatkaa,
ase on koko ajan ampumapaikalla.
Muita ohjeita:
Suunnistuksessa käytetään emit järjestelmää. Kilpailujen
järjestäjällä on emit kortteja, joita voi vuokrata kilpailun ajaksi
hintaan 5€/kortti. Maksu maksetaan kilpailupaikalla.
Kilpailijalla on oltava reserviläisten ampumavakuutus tai
vastaava.
Kilpailussa noudatetaan ampumahiihdon ja suunnistuksen
lajiohjeita soveltuvin osin.
Kilpailukeskuksessa ei poikkeusoloista johtuen ole
pesumahdollisuutta tai kahviota.
Ilmoittautuminen: Yhdistyksittäin 13.8.2020 mennessä
osoitteessa: http://www.rul.fi/naantali. Ilmoittautumisen
yhteydessä maksetaan kilpailumaksu henkilökohtainen
kilpailu 15€/kilpailija ja parisprintti 25€/joukkue tilille
FI68 1181 3006 1013 83

jatkuu seuraavalla palstalla->

jatkuu seuraavalla palstalla->

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* !
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

MUUTOKSET JÄSENTIETOIHIN
Tarvittaessa voit toimittaa kaikki jäsentietoja koskevat
muutokset suoraan omaan liittoonsa osoitteella:

jasenasiat@reservilaisliitto.fi
tai päivittää itse e-asionnin kautta
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Jälki-ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan nimi,
laji, sarja, sotilasarvo, emit-kortin numero / mahdollinen laina
emit-kortin tarve ja yhdistys.
Tiedustelut: kilpailujen johtaja Heikki Tegelberg
puh. 050 458 3303
Suunnistuksen ratamestari: Pekka Näyhä puh 040 594 4916
Tekninen asiantuntija: Joni Tenhunen puh 041 543 7151
TERVETULOA KILPAILEMAAN NAANTALIIN!
Naantalin Reserviupseerit ry.
Naantalin Reservinaliupseerit ry.

Lounaismaan
Osuuspankki

RESUL:N FRISBEEGOLFIN
MESTARUUSKILPAILUT
Kangasniemellä 5.9.2020
Kilpailukeskus: Kangasniemen ampumahiihtokeskus
Hiihtäjäntie 12, 51200 Kangasniemi
Aikataulu: Kilpailutoimisto avataan klo 8.00 jolloin alkaa
ilmoittautumisten vahvistus ja kilpailijain jako ryhmiin
ensimmäistä kierrosta varten. Avajaiset ja lipunnosto
klo 9.00 hiihtomajan edessä. 9.30 kilpailu-puhuttelu.
Ensimmäinen kierros 18 väylää alkaa klo 10.00 ja
kierroksen päätyttyä on n.1h tauko. Toinen kierros alkaa
heti, kun ensimmäisen kierroksen tulokset on saatu
kirjattua ja uudet ryhmät muodostettua. Kilpailijoilta ei
vaadita lisenssiä!

Tapaturman
WWW.LEHTITEHDAS.COM

tai sairauden yllättäessä

apu on lähellä

Sarjat: D, H, H50, H60 Kunkin sarjan kolme parasta
palkitaan RESUL:n mitalein.

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

Jäsenyys: Kilpailijan on oltava jonkin Reserviläisurheiluliiton
jäsenliiton jäsen tai SRTL:n jäsen ja jäsenyytensä tulee
varmistaa jäsenkortilla, joka tarkastetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Muistakaa ottaa tosite mukaan. Ilman tositetta
ei voi osallistua kilpailuun.

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

Ilmoittautuminen: Piireittäin maanantaihin 23.8.2020
mennessä e-mail: pirkkaj@gmail.com
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, sarja,
sotilasarvo, yhdistys ja piiri. Kilpailussa noudatetaan
Suomen frisbeegolfliiton kilpailusääntöjä.
Osanottomaksu:
25€/kilpailija, joka pitää suorittaa 31.8.2020 mennessä
Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille:
FI49 5105 0640 0031 10 viite: frisbee /RESUL Kuitti
mukaan kisapaikalle. Jälki-ilmoittautuvat maksavat
osallistumismaksun käteisellä ilmoittautumisen
yhteydessä. Kilpailussa otetaan huomioon ja noudatetaan
THL:n sen hetkistä ohjeistusta koronaepidemian varalta.
Ilmoittautuneille postitetaan vielä ns. lisäohjeet kilpailusta
ja sen yksityiskohdista.
Majoitus: Kilpailijoille, jotka saapuvat paikkakunnalle
edellisenä päivänä harjoittelemaan ja tutustumaan
uusittuun rataan on edullinen majoitus osoitteessa:
Leppäniemen lomakartano, os. Telkonlahdentie 103,
51200 Kangasniemi, puh 0400–290765, sähköposti
lomakartano@gmail.com tai Kangasniemen Kunnan
nettisivuilta.

Seuraava numero
ilmestyy
27.8.2020
Aineisto
seuraavaan
lehteen 7.8.
mennessä

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

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

Teemana:
Maastourheilu

Kilpailunjohtaja: Pirkka Juntunen puh: 040 578 7246
Kilpailun Tekninen asiantuntija:
Ville Tyrväinen 0440 336 702
Huolto: Klo 8.00 alkaen kilpailijoita palvelee kanttiini
kilpailupaikalla. Tarjolla on kahvia ja pullaa sekä
herkullinen keittolounas rehtiin reserviläishintaan.
Tervetuloa Suur-Savoon Kangasniemelle!
Kangasniemen Reserviläiset ry

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

Muutoksia ja liittymisiä myös
liittojen kotisivuilla

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle
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MERKKIPÄIVÄT
HEINÄKUU
97 VUOTTA
15.7. Luutnantti Malka Jaakko

Turku

94 VUOTTA
17.7. Alikersantti Eräharju Unto

Paimio

90 VUOTTA
27.7. Vänrikki Rosendahl Anders

Turku

85 VUOTTA
14.7. Luutnantti Saviranta Jaakko
23.7. Luutnantti Pappila Pekka

Raisio
Naantali

80 VUOTTA
7.7. Yliluutnantti Hollsten Jörgen Gunnar
10.7. Kersantti Vahtera Raimo Johannes
29.7. Yliluutnantti Pekkonen Jaakko

Parainen
Vahto
Masku

75 VUOTTA
2.7. Sotamies Klemetti Veikko
13.7. Alikersantti Leppäaro Jukka
15.7. Alikersantti Tamminen Tapani
21.7. Kersantti Suinila Aarni Johannes
22.7. Kapteeni Saarela Jouko Kaarlo Tapio
27.7. Yliluutnantti Lähteenmäki Ossi Juhani
29.7. Ylikersantti Okko Erkki

Loimaa
Kuusjoki
Muurla
Taivassalo
Sauvo
Turku
Loimaa

70 VUOTTA
28.7. Ylikersantti Toivanen Erkki Juhani
30.7. Vänrikki Väinölä Martti Petri

Raisio
Halikko

60 VUOTTA
2.7. Luutnantti Tetri Pekka Tapio
9.7. Ylivääpeli Aalto Juha Pauli Sakari
12.7. Kapteeni Laitala Petteri
15.7. Luutnantti Nieminen Mika Heimo
22.7. Kersantti Suni Juhani Paavo
22.7. Luutnantti Tomberg Juha-Pekka
23.7. Sotamies Jääskeläinen Jarmo Kalevi
25.7. Korpraali Kuivala Jaakko
27.7. Jääkäri Appelsiin Hannu
30.7. Ylikersantti Tamminen Petri Eero Erik

Lieto
Lieto
Turku
Salo
Pertteli
Turku
Kaarina
Turku
Mynämäki
Turku

50 VUOTTA
1.7. Korpraali Konki Tommi Juhani
3.7. Kersantti Nyström Petri
7.7. Kapteeni Sariola Heikki
14.7. Ei sotarvoa Määttänen Susanna
15.7. Alikersantti Korpelainen Ari Tapio
20.7. Jääkäri Päivinen Arto Esa Olavi
21.7. Kapteeni Siintoharju Tero Juhani
25.7. Korpraali Hämäläinen Pasi-Tapani

Vahto
Turku
Somero
Turku
Turku
Mynämäki
Laitila
Paimio

ELOKUU

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.

Logistiikkapalveluja
Turun satamassa

TurkuSteve

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

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

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

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

92 VUOTTA
21.8. Kapteeni Vartia Veikko

Kokemäki

85 VUOTTA
4.8. Kapteeni Seppänen Raimo J
26.8. Korpraali Linnakoski Keijo

Salo
Salo

80 VUOTTA
4.8. Vääpeli Kulmala Timo Veli Tapani
23.8. Alikersantti Rantanen Sulo Samuli
28.8. Majuri Sundvall Jorma Kalervo
31.8. Kapteeni Hyyrynen Jouko Kalervo

Kaarina
Vahto
Turku
Turku

75 VUOTTA
2.8. Vänrikki Mattila Reima Johannes
8.8. Kersantti Mattila Kauko
8.8. Sotilasmestari Ronimus Heikki Juhani
8.8. Luutnantti Suvanto Jouko
13.8. Luutnantti Laine Timo Olavi
14.8. Kapteeni Virta Jouko
15.8. Kapteeni Fossi Jouko
20.8. Kapteeni Mäntysaari Kaarlo Kalevi
20.8. Ylikersantti Vähäkylä Kari
21.8. Luutnantti Nevalainen Paavo Eino
24.8. Alikersantti Virtanen Esa
29.8. Kapteeni Kämäri Ari Jorma

Paimio
Pöytyä
Vehmaa
Mynämäki
Kaarina
Piikkiö
Turku
Oripää
Salo
Kaarina
Alastaro
Salo

70 VUOTTA
6.8. Ei sotarvoa Saarikallio Tuula Anneli
9.8. Kersantti Suhonen Jukka
10.8. Luutnantti Mäkelä Rauno
15.8. Kersantti Alin Antero
18.8. Luutnantti Aaltonen Jaakko Kalervo
22.8. Vänrikki Jansson Kenneth
25.8. Kapteeni Nurmi Risto Johannes
27.8. Kapteeni Sinervo Vesa
28.8. Vänrikki Soisalo Markku Keijo Kalervo
29.8. Luutnantti Yliaho Heikki Tarmo
30.8. Ei sotarvoa Tirri Heli Tuulikki
31.8. Ylikersantti Argillander Risto Petter

Alastaro
Merimasku
Loimaa
Laitila
Lemu
Turku
Mynämäki
Turku
Uusikaupunki
Salo
Loimaa
Naantali

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 %.

Pienistä iloista suuriin uutisiin

60 VUOTTA
5.8. Alikersantti Leman Ari Henrik
17.8. Korpraali Lintula Pekka Matias
23.8. Tykkimies Vilen Seppo Ilmari
25.8. Sotilasmestari Suominen Osmo Jalmari

Paimio
Loimaa
Uusikaupunki
Turku

50 VUOTTA
5.8. Alikersantti Määttänen Mikko
9.8. Alikersantti Lahti Jarkko Ilmari
10.8. Luutnantti Suominen Marko Lauri
11.8. Kersantti Niela Petri Untamo
15.8. Korpraali Tuominen Kenneth Valdemar
23.8. Vänrikki Tuusa Tommi
30.8. Luutnantti Savo Aapo Juho Kalervo

Salo
Turku
Aura
Laitila
Turku
Halikko
Loimaa

www.turunsanomat.fi

