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PÄÄKIRJOITUS

Pannaan pyörät taas pyörimään

P

iirien tämän vuoden toiminta käynnistettiin uudelleen elokuun alusta.
Muutaman kuukauden tauon
jälkeen toimeliaisuus sai uuden
avauksen ja nyt kaikilla on mahdollisuus tuoda oma panoksensa
tärkeään työhön sekä sitä kautta
löytää vapaaehtoisen maanpuolustustyön saralla oma mielekäs
tekeminen. Erityisen toivottavaa
on saada myös uusia toimijoita
mukaan. Lähde siis rohkeasti
mukaan. Tiedustele kaveriltasi
tai omalta yhdistykseltäsi, miten
voisit olla mukana tekemässä
tätä tärkeää työtä. Tulet tätä
kauttavarmasti saamaan hienoja
kokemuksia sekä uusia ystäviä.
Toivotan kaikille ja erityisesti
uusille toimijoille mukavia hetkiä reserviläistoiminnan parissa
sekä yhdistyksille aktiivista, uudistuvaa ja toiminnallista syksyä.
Kevät ja alkukesä meni koronapandemian mustassa varjossa.
Koronan myötä myös piirien ja
yhdistysten toiminnassa useat asiat
menivät uusiksi. Kun hallituksen
yleisiä linjauksia vahvistettiin aluehallintoviraston ohjeistuksella, niin
samanaikaisesti jäsenistölle välitettiin tietoa ja nettisivuja pyrittiin
päivittämään reaaliajassa. Vaikka
piirien toimiston ovet sulkeutuivat toiminnanjohtajan siirtyessä
etätyöskentelyyn, niin työt eivät
hävinneet tai loppuneet.

Poikkeustilanteen synnyttämiin
haasteisiin tartuttiin ja harppauksia otettiin etenkin sähköisten
palvelujen toteuttamisessa. Kun
etäkokouksista tuli poikkeustilanteissa normi, oli otettava yksi askel
lisää sähköisen viestinnän kentässä. Luulen, että onnistuimme tässä
melko hyvin. Kokouskäytännöissä
kannattaa varmaankin jatkossakin
suosia etäkokouksia, näin säästymme turhalta matkustamiselta ja sitä
kautta turvallisuutemme lisääntyy,
kun ei tarvitse ajella pimeillä teillä,
vaan kokoukseen vaikka voi osallistua kotoa.
Nyt meidän kaikkien tulee
muistaa ne hyvät käytänteet, jotka kevään aikana hygieniasta ja
turvaväleistä opimme sekä myös
toimia opitun mukaisesti. Näin jokainen omalta osaltamme olemme
katkaisemassa koronapandemian
tulossa olevaa syksyn aaltoa. Korona ei reserviläistoimintaa eikä
vapaaehtoista maanpuolustusta
kaada – eihän! Pyritään siis pitämään itsemme ja läheisemme kaikin mahdollisin keinoin terveinä.
Muistathan kiittää niitä, jotka
kiitoksen ansaitsevat. Nyt on ajankohtaista miettiä, miten voisimme
muistaa vapaaehtoistyössä niitä,
jotka ovat antaneet toimintaan hienon työpanoksensa ja uhranneet
aikaansa tärkeiden asioiden tekemisessä. On myös muistettava niitä
hiljaisia ahertajia, jotka eivät pyri

eturiviin tuodakseen itseään esille.
Reserviupseeriliiton liittohallituksen jäsen Tatu Häkkinen kirjoittaa
Reserviupseeriliito internetsivulla
blogissaan ”Muistakaa vapaaehtoisia, aktiivisia, taakan kantajia”
muun muassa näin:
”Vapaaehtoisia tulee ja pitää
muistaa. Hyvin useasti muistaminen, asiassa kuin asiassa, on se
ainoa ja oikea tapa palkita vapaaehtoisista ponnisteluista yhteisen hyvän eteen. Toisaalta, pitää
muistaa, että vapaaehtoistyötä ei
suomalainen normaalisti tee palkitseminen mielessä. Sekin on tässä
esille selvästi tuotava.”
Häkkisen käymissä keskusteluissa aktiivien kanssa toistui useasti
väsymys ja vapaaehtoisten kyllästyminen. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrastaminen voi
olla joskus todella addiktoivaa.
Tekemistä riittää kutienkin juuri
sen verran, kun pystyy tekemään.
Häkkisen mukaan keskusteluista
kävi myös hyvin selväksi se, että
vastuuta ottaessa sitä voi sen jälkeen pahimmissa tapauksissa tulla
niin sanotusti sylin täydeltä ovesta
sisään. Kannattaa lukea blogi kokonaisuudessaan. Sitä kautta voimme oppia uuden tavan lähestyä
tärkeää asiaa.
Tauon jälkeen olemme saaneet
myös maasto- ja ampumaurheilun
käyntiin. Viime viikolla ratkaistiin ampumasuunnistuksen ja tällä

viikolla on vuorossa pistooliampumajuoksun piirien mestaruudet. Lisäksi viime viikonloppuna
ratkottiin Reserviläisliiton reservin
ampumamestaruudet. Hienoja tapahtumia kaikki. Kannattaa selata
syksyn kalenteri, sieltä jokaiselle
varmasti löytyy tapahtuma, johon
kannattaa ottaa osaa. Yksi huoli
on tullut nyt esiin piirien kilpailujen
järjestäjien taholta. Kilpailuihin ei
ilmoittauduta määräaikaan (sääntöjen mukaan viisi vuorokautta ennen kilpailua) mennessä. Myöhässä ilmoittautumien hankaloittaa
melkoisesti järjestäjien työtä, sillä
kartat, ampumapaikkojen määrä,
palkinnot ja niin edelleen joudutaan miettimään nopealla aikataululla uusiksi. Toivottavaa olisi, että
yhdistykset olisivat tässä kohtaa
huolellisempia ja näin tukisivat järjestäjien mahdollisuutta onnistua
hyvin kilpailun järjestelyissä.
Miellyttävää loppukesän ja alkavan syksyn aikaa!
Erkki Lehmus
päätoimittaja

HENGENRAVINTOA

Tämä on
se päivä

O

n päiviä, jotka muistat loppu-elämäsi.
Päiviä, jolloin jotain merkittävää tapahtui
sinun tai läheisesi elämässä. Päiviä, jotka
muistat dramaattisista uutisista. Päiviä, joista
koet, että olisi ollut parempi aamulla jähmettyä
koko päiväksi sänkyyn. On päiviä, joita odotat
pitkään. Mielessäsi on syntymäpäiviä, hääpäiviä, jouluaatto, itsenäisyyspäivä jne.
Erilaiset muistossamme tai edessämme olevat
päivät muistuttavat meitä eri elämäntilanteista
ja muutoksista. Päivät muistuttavat meitä myös
siitä, että elämä kulkee koko ajan eteenpäin.
Emme voi pysähtyä mihinkään päivään, myöhemmin voimme vain muistella sitä. Ei pidä
pysähtyä vain odottamaan jotakin edessä olevaa
päivää. Kaikki päivät menevät ohi.
Tämä päivä on sinulle ehkä ihan tavallinen
arkinen päivä. Tämä on kuitenkin yksi niistä
päivistä, jotka Herra on sinulle tehnyt. Jokainen
päivä on lahjaa. Jokaisena päivänä saat kiittää
tästä päivästä sen antajaa.
”Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja
riemuitkaa siitä!” Ps. 118: 24.
Sinun elämäsi on nyt
tässä hetkessä ja tässä
päivässä. Siksi jokainen
päivä on merkkipäiväsi, kuten tämäkin päivä.
Hyvää merkkipäivää!
Tom Säilä
Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja

PIIRIKIRJOITUS

Anna liikuntakärpäsen puraista

P

ainoni oli noussut vajaassa
parissa vuodessa lähes 20
kiloa, ja olin jatkuvasti väsynyt.
Paino tuntui keskittyneen vain vatsan
seudulle, mikä alkoi olla jo melkoinen
haitta arkiaskareille esteettisyydestä
puhumattakaan. Hakeuduin kesällä
lääkärin vastaanotolle, ja verikokeissa
poissuljettiin kakkostyypin diabetes ja
kilpirauhasen vajaatoiminta. Syyn oli
siis pakko olla elintavoissa.
Uniapneaan viittaavien oireiden
vuoksi lääkäri laittoi vielä lähetteen
lisätutkimuksiin. Painon pudotus oli
kuitenkin asia, josta oli lähdettävä
liikkeelle.
Myönsin lopulta itselleni, että
suurimmat ongelmani olivat liian
suuret annoskoot ruokaillessa ja
se, että ruoka ylipäätään maistui
liian hyvältä. Söin liian nopeasti,
jolloin ruokaa tuli helposti otettua
lisää ennen kylläisyyden tunnetta.
Iltaisin väsyneenä kuvittelin saavani
energiaa jääkaapilta. Vaikka tiedostin
nämä asiat, syömisen vähentäminen
jatkuvine näläntunteineen ei tuntunut
yksinään motivoivalta vaihtoehdolta.
Päivittäistä liikuntaa oli siis lisättävä.
Lääkärikäynnin jälkeen tekosyitä
kuitenkin riitti liikunnan välttämiseksi

– ei ole aikaa, selkä on liian kipeä,
ulkona on huono sää, ei ole sopivia
vaatteita… Kaiken lisäksi olin saanut
tehtäväksi kirjoittaa piirikirjoituksen
Parivartioon maastourheiluaiheiseen
numeroon. Varsinainen asiantuntija
siis asialla.
Eräänä lauantaina se sitten tapahtui.
Heräsin normaalia aikaisemmin ja
yllättävän virkeänä. Päätä ei kivistänyt
niin paljon kuin normaalisti, ja
selkäkin oli vain vähän jumissa.
Liekö syynä hyönteisen purema vai
jokin muu, mutta yhtäkkiä jostain
putkahti päähäni ajatus: ”Mitä jos
tekisin pienen kävelylenkin ennen
aamiaista?”
Terveydestään
huolehtivalle
lukijalle päivittäinen kävelylenkki
on osa päivän arkirutiineja, joten
yksittäisen lenkin korostaminen
voi tuntua huvittavalta. Itselläni
kynnys lenkille lähtöön oli kuitenkin
ollut korkea jo pitkään, ja tämä
päätös saattoi olla terveydelleni
käänteentekevä.
Ensimmäisen lenkin jälkeen oli
yllättävän hyvä olo, joten päätin
tehdä toisen lenkin vielä illalla.
Latasin puhelimeeni Sports Trackerin,
jotta sain käsityksen kävelyreitin
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Päätoimittaja
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pituudesta. Käveltyjen metrien
näkeminen reaaliaikaisesti puhelimen
näytöltä sai minut innostumaan vielä
enemmän: ”Taidanpa lähteä kävelylle
huomenna uudelleen!” Jalkojen
lihakset toki kipeytyivät alkuun, ja
jouduin usein venyttelemään niitä
kesken lenkin. Samoin jouduin
vähentämään vauhtia, koska
hengästyin alkuinnostuksessani liikaa.
Lenkkeilyn myötä sain motivaatiota
keskittyä syömiseen ja sen laatuun.
Aloin kiinnittää huomiota ruuan
määrään – aamiaisella vain kaksi
leipää, aterioiden yhteydessä paljon
kasviksia ja mahdollisimman
monipuolisesti erilaisia makuja
lautaselle, vaikkakin pieniä määriä.
Korvasin punaisen lihan yhä
useammin kanalla ja kalalla.
Päätin, että lisää ruokaa en
ota, koska silloin häviää käsitys
kokonaismäärästä. Tämä oli vaikein
päätös, kun olin tottunut syömään
isoja määriä kerralla. Santsilautasen
sijaan join vettä. Parissa päivässä
vatsa tottuikin pienempiin annoksiin
ja kylläisyyden tunne tuli aiemmin.
Jäin kävelylenkkeihin koukkuun
yhä
enemmän,
eli
jotain
mielihyvähormoneja kehoon ilmeisesti

Itse pysyin tiukassa otteessa vajaan
viikon. Sen jälkeen yhtenä iltana alkoi
niin kova päänsärky, että lenkki oli
pakko jättää väliin. Samalla sorruin
syömään enemmän kuin oli tarve,
mikä tietenkin harmitti jälkeenpäin.
Ilmeisesti olin ollut liian pitkään
syömättä ja juomatta sinä päivänä.
Särkylääkkeellä ja riittävällä yöunella
normaali olotila onneksi palautui.
Notkahduksia voi siis tulla, mutta
niiden jälkeen tehtävä jatkuu.
Juo paljon vettä ja syö terveellisesti,
mutta riittävästi, jotta jaksat liikkua.
Syö siis vähemmän kuin kulutat,
mutta pidä miinuskalorit kohtalaisina.
Sopiva painonpudotustahti on
lähtöpainosta riippuen 0,5–1 kg
viikossa, jotta muutoksesta tulee
pysyvä. Itsellänikin paino on laskenut
vasta muutaman kilon, joten projekti
on vasta alussa, mutta terveempi
elämä edessä!
Liikunnallista syksyä 2020
kaikille Parivartion lukijoille!
Tomi Hoppela
Varsinais-Suomen
Reserviupseeripiirin
2. varapuheenjohtaja

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

lenkkien aikana syntyi. Muutaman
päivän kävelyn jälkeen huomasin
pienen ihmeen. Kenkien laitto jalkaan
ei ollutkaan enää niin hengästyttävää
kuin aiemmin. Ei kylläkään painon
putoamisen vuoksi, vaan vähemmän
syömisen.
Aiemmin vatsa oli ollut liiallisesta
syömisestä johtuen ihan pinkeänä.
Lisäksi hengittäminen sängyssä
selällään tuntui vaivattomammalta.
Ajoittainen kuorsaus ja yölliset
hengityskatkokset
kuulemma
loppuivat, eli ilmeisesti se siitä
uniapneasta.
Loppuun
vielä
muutama
lenkkeilyvinkki saman ongelman
kanssa painiskeleville. Mukavat
jalkineet ovat tärkeimmät, jotta jalat
eivät pääse hiertymään. Vaatteita
on hyvä hankkia eri sääolosuhteita
varten. Puhelimelle ja avaimille voi
hankkia juoksuvyön. Langattomat
kuulokkeet ovat myös kätevät, jos
haluat kuunnella musiikkia tai puhua
puhelimessa. Huolehdi kuitenkin,
että kuulet ympäristön äänet. Lenkin
olisi hyvä kestää vähintään 30 min
kerrallaan, ja vauhti olisi hyvä
mitoittaa ainakin alkuvaiheessa niin,
ettet hengästy liikaa.

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 29.10.2020
Aineisto toimitukseen 9.10.2020
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Suunnistusosuuden tietotaito ostettiin suunnistusseuralta

Ampumasuunnistusta
Luonnonmaalla
Erkki Lehmus

N

aantalin Reserviupseerit ja Naantalin
Reservinaliupseerit olivat järjestelyvuorossa
tämän vuoden ampumasuunnistuksen ja ampumasuunnistusparisprintin piirien mestaruuskilpailuissa.
Kilpailu pidettiin Naantalin
Luonnonmaalla Haijaisten
kuntokeskuksen maastossa.
Alue tarjosi erityisen hyvät
olosuhteet kilpailun järjestämiseen; alueelta on hyvä ja
ajantasainen suunnistuskartta sekä tarkoitukseen soveltuva ampumarata.
Kilpailun johtajana toimi
Heikki Tegelberg. Kilpailun
johtamisessa oli aistittavissa
kokemus ja asiantuntemus.
Suunnistuksen ratamestarina
toimi Pekka Näyhä ja teknisenä asiantuntijana Joni Tenhunen. Pekan laatimat radat
saivat ansaitusti kiitosta. Lajin tuntijana Jonin jälki näkyi
kaikessa ja kaikkialla kisan
aikana.
Lisäksi ilmojen haltija oli
erityisen suosiollinen; kaunis
aurinkoinen elokuun ilta, jota
idylliä vain hirvikärpäset häiritsivät. Toinen hankaluus oli
ampumapaikan vasta-aurinko, mutta siitäkin selvittiin.
Järjestäjät olivat ”ostaneet” suunnistuksen teknisen taitamuksen ja ajanoton

suunnistusseura Hirvensalon
Heitolta. Tällaista vaihtoehtoa kannattaa muiden järjestäjien ainakin harkita.

Jälki-ilmoittautuneista
päänvaivaa
Kilpailuun oli määräaikaan
(sääntöjen mukaan viisi vuorokautta ennen kilpailua)
ilmoittautunut vain kahdeksan osallistujaa. Lähdön
alkaessa osallistujia ilmaantui kuitenkin pitkälti yli 20.
Jälki-ilmoittautuneet kuitenkin vaikeuttavat melkoisesti järjestäjien työtä; kartat,
ampumapaikkojen määrä,
palkinnot ja niin edelleen joudutaan miettimään nopealla
aikataululla uusiksi.
Toivottavaa on, että yhdistykset olisivat tässä kohtaa
huolellisempia ja näin tukisivat järjestäjien mahdollisuutta onnistua hyvin kilpailun
järjestelyissä.
Henkilökohtaisessa kilpailussa osallistujia oli viidestä
eri yhdistyksestä (Alastaron
Reserviläiset, Halikon Reserviläiset, Kyrön Seudun
Reserviupseerit, Naantalin
Reservinaliupseerit ja Salon
Reserviupseerit). Mestaruudet
ratkaistiin 11 sarjassa.
Yleisen sarjan mestaruuden
voitti Alastaron Reserviläisten
Tuomas Seppälä, naisten D
40 sarjan mestariksi taituroi
Halikon Reserviläisten Eeva

Markus Salo vei voiton H40-sarjassa Mikko Välivirran nenän edestä.

Leinonen ja kisan nestori Kalevi Vähäkylä Halikon Reserviläisistä oli mestari sarjassa
H 80. Kaikki tulokset löytyvät toisaalta lehden lopusta
Tulostaulu-palstalta.
Parisprintissä oli osallistujia
neljästä yhdistyksestä ja kilpailu käytiin viidessä eri sarjassa. Yleisen sarjan voiton vei
Alastaron Reserviläisten kaksikko Lauri Kojola ja Tuomas
Seppälä. Vanhimpien sarjan H
140 mestariksi selvisi Salon
Reserviupseerien kaksikko
Erkki Laine ja Paavo Rastas.

Kisassa huomioitiin koronavälit.

Eeva Leinonen oli kisan ainoa nainen.

Esko Pirttimäki rastilla

Tuula Rahkonen
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LYHYET
Ampumaturvan
kortit jumissa
Reserviläisjärjestöjen jäsenet
voivat tilata Reserviläisten ampumaturvan. Tällä hetkellä ei
pystytä toimittamaan ampumaturvan kortteja sekä niihin liittyviä mobiilikortteja. Vika johtuu
siitä, kun tällä hetkellä pankeista
ei saada viitesiirtotietoja ohjattua
Maanpuolustusrekisteriin.
Kehotammekin, että kun kortti on tilattu ja maksu suoritettu
esimerkiksi verkkopankissa, niin
tämän jälkeen ampumaturvan
haltija tulostaa maksutositteen
verkkopankista. Tällä tavalla
pystyy todentamaan voimassa
olevan ampumaturvan.
Vikaa korjataan parhaillaan
ja pahoittelemme aiheutunutta
häiriötä. Kaikki kesän aikana
tilatut ampumaturvan kortit sekä niihin liittyvät mobiilikortit
tullaan lähettämään kaikille ampumaturvan haltijoille elokuun
lopulla ja viimeistään syyskuun
aikana.
Ampumaturvan pystyy tilaamaan Reserviläisliiton sähköisen jäsenpalveluportaalin kautta
tai verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella ja maksun voi suorittaa esimerkiksi verkkopankissa.
Nyt tilattava ampumaturvan
kausi on voimassa 31.1.2021
saakka.

RUL-Kenttäkauppa
avattu
RUL-Kenttäkaupasta löydät aidot reserviupseerituotteet. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia
tuotteita. Useimmat tuotteet on
nimikoitu liiton tunnuksilla.
Tuotteet tilaat edullisesti ja
kätevästi verkkokaupasta ja ne
toimitetaan sinulle kotiin postitse. RUL-Kenttäkaupan käytännön toiminnasta vastaa Suomen
Reserviupseerien tukisäätiö.

Reserviupseeripäivä lokakuussa
Lokakuussa järjestetään kolmas
valtakunnallinen Reserviupseeripäivä!
Kahden viime vuoden tapaan
Reserviupseeripäivässä lauantaina 3.10.2020 Katajanokan
Kasinolla on SRA-aktiiveja
esittelemässä sovellettua reserviläisammuntaa ja Kasinon
pihapiiriin pystytetään Noptelrata, jota osallistujat pääsevät
testaamaan päivän aikana.
Suomen Rauhanturvaajaliitto on paikalla vastaamassa
kriisinhallinta- ja rauhanturvatehtäviin liittyviin kysymyksiin
ja Reservin Mentorit saapuvat
esittelemään mentortoimintaa.
Lisäksi MPK on paikalla oman
esittelypisteensä kera. Reserviupseeripäivä on mainio tilaisuus tutustua liiton toimintaan,
saada omaa reserviupseeriuraa
hyödyttävää tietoa, tutustua
muihin reserviupseereihin ja verkostoitua sidosryhmien kanssa.

Reserviläistoiminnan veteraani Osmo Suominen täytti 60 vuotta

Maanpuolustustyötä
meillä ja muualla
Osmo Suomisen arkisto

Olli Alho

T

oiminnanjohtaja ja sotilasmestari (res.) Osmo Suominen Piikkiöstä täytti 60 vuotta
25. elokuuta. Varsinaissuomalaisen
maanpuolustusväen hyvin tuntema
Suominen on yli 35-vuotisen maanpuolustusuransa varrella ehtinyt toimimaan tehtävässä, jos toisessakin.
Suominen suoritti asepalveluksensa Porin prikaatissa 1980-luvun
alussa. Reserviläisuran ensimmäiset
luottamustoimet avautuivat muutamaa vuotta myöhemmin silloisessa
Varsinais-Suomen Reservialiupseeripiirissä ja liittyivät piirin nuorten
toimintaan ja sen kehittämiseen.
Ura piirissä eteni nousujohteisesti
huipentuen piirin puheenjohtajuuteen vuosina 2003–2012. Suominen
nimitettiin Varsinais-Suomen Reserviläispiirin kunniapuheenjohtajaksi
vuonna 2016.

Strategiatyötä Reserviläisliiton
varapuheenjohtajana
Laajin näköalapaikka suomalaiseen
maanpuolustustyöhön aukesi vuonna 2005, kun Suominen tuli valituksi
Reserviläisliiton 3. varapuheenjohtajaksi. Pesti puheenjohtajistossa päättyi 1. varapuheenjohtajana vuonna
2015.
Suominen muistelee VarsinaisSuomen Reserviläispiirin tuoreessa
60-vuotishistoriikissä varapuheenjohtaja-ajan liitossa olleen aikaa vievää, mutta antoisaa. Yhtenä erityise-

Osmo Suominen johdatti vieraat juhlatunnelmaan CISOR-puheenjohtajuuden vaihtoviikonlopun iltatilaisuudessa Lapin Lennostossa
kesäkuussa 2018.

nä asiana mieleen jäi panostaminen
strategiatyöhön.
– Olen huono arvioimaan sitä,
mitä mahdollisesti sain aikaan, sen
saavat tehdä muut. Ehkä kuitenkin
ensimmäinen todella pitkän aikavälin strategia vuosille 2008–2015 oli
liiton historiassa jotain sellaista, jota
ei aiemmin ollut tehty. Strategioilla
oli kyllä ohjattu toimintaa 2000-luvun alussa, mutta ne oli laadittu kestoltaan huomattavasti lyhyemmiksi,

Suominen muistelee historiikin laatija Markku Mäkisen haastattelussa.
Osmo Suominen valittiin Reserviläisliiton kunniajäseneksi Kouvolan
liittokokouksessa vuonna 2017.

Veteraanien puolesta
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta lukien sotaveteraanityö on käynyt Suomiselle
yhä läheisemmäksi. Suominen on
toiminut Varsinais-Suomen Sota-

Stalinin upseeriteloitukset helpottivat Suomea

"O

soita minulle kansalainen, niin minä löydän
hänestä rikollisen.”
Tällaisella tunnuslauseella kuvattiin toimintatapoja, joita Neuvostoliiton korkein syyttäjä Andrei
Vyšinski ja ylituomari V.V. Ulrich
noudattivat vuosina 1936–1938
etsiessään maanpetokseen syyllistyneitä puoluejohtajia teloitettavaksi.
Vainoharhainen Stalin tapatti
salaisen poliisin NKVD:n avulla
Neuvostoliiton kommunistisen
puolueen johtoon kuuluneita kilpailijoitaan kolmessa suuressa näytösoikeudenkäynnissä. Aikalaisissa
herätti ihmetystä se, että niiden kulusta kerrottiin avoimesti julkisuudessa muuten niin salaperäisessä
maassa. Pöytäkirjatkin julkaistiin
paitsi venäjän kielellä myös saksaksi
ja englanniksi.
Kaikki ymmärsivät, että meneillään oli järjestelmällinen puhdistus,
kun kuutisenkymmentä nimekästä
kommunistijohtajaa julistettiin kansanviholliseksi ja tuomittiin kuolemaan. NKVD oli hankkinut etukäteen vangituilta uhreilta tunnustukset, että he kuuluivat ”trotskilaisiin”. Itse pääsyyllinen Lev Trotski
eli maanpaossa Meksikossa, mutta
Stalin uskoi hänen vaikuttavan yhä
puolueen toimintaan.
NKP:n pääsihteerinä Stalin onnistui keskittämään valtaa itselleen

teurastajan tueksi. ”Ei armoa trotskilais-buharinilaisille bandiiteille”,
oli yleinen otsikko lehdissä.

Upseeriston
teloitukset salattiin

jo Leninin eläessä. Sairasteleva
vallankumousjohtaja ei kyennyt
estämään sitä. Poliittisessa testamentissaan Lenin tuomitsi Stalinin
otteet ja kehotti puoluetovereitaan
syrjäyttämään tämän. Herääminen
tapahtui liian myöhään, sillä Stalin
oli onnistunut kaappaamaan itselleen rajattoman vallan.
Pelätessään menettävänsä diktaattorin aseman hän muodosti turvakseen väkivaltakoneiston vuoden
1934 lopulla. Maa oli silloin jo
pahasti rappiolla ja kansalaiset tyytymättömiä. Kuin silmänlumeeksi
Stalin uudisti perustuslakia muka
vapaampaan suuntaan, mutta aloittikin sen varjolla arvostelijoidensa
nujertamisen. Työtä helpotti se, että
julkinen sana oli valjastettu suuren

Siviilipoliitikkojen näytösoikeudenkäynneistä tiedotettiin julkisuudessa laajasti, kun taas upseeripuhdistuksista kerrottiin lähinnä tuomiot
ja niiden syyt, toteavat Antero Uitto
ja Ossi Kamppinen kirjassa, jonka
Docendo julkaisi elokuussa 2020.
Poikkeuksen teki marsalkka Mihail
Tuhatševskin ampuminen. Kyseessä
oli näet poikkeuksellisen lahjakas ja
ammattikunnan arvostama sotilas,
sisällissodassa menestynyt komentaja ja virassa oleva yleisesikunnan
päällikkö.
Hänen nopea teloittamisensa
ilman edeltävää lokakampanjaa
arvelutti isä aurinkoistakin, koska
ounasteli sen herättävän hämminkiä puna-armeijassa. Pravda saikin
tehtäväkseen kypsyttää lukijat uskomaan, että Tuhatševski oli saksalaismielinen vakoilija, joka petti
synnyinmaansa.
Stalinin aavistukset kävivät toteen, sillä teloitusta seuraavana
päivänä varuskunnissa ympäri
valtakuntaa alkoivat mellakat. Rajuimmat yhteenotot kapinoivien
sotilaiden ja Stalinille uskollisten
joukko-osastojen välillä käytiin

veteraanipiirin toiminnanjohtajana
vuodesta 2006, jonka lisäksi hän
on tänä päivänä aktiivinen viidessä eri luottamustehtävässä kunniakansalaistemme eteen tehtävän
työn kunniakkaalla saralla, joista
mainittakoon Sotiemme Veteraanit
-keräyspäällikkyys vuodesta 2007.
Reserviläisliitto otti reservin aliupseerien kansainvälisen kattojärjestö
CISOR:n puheenjohtajuuden vastaan vuonna 2016. Tämä tarkoitti
Suomiselle tehtäviä toistakymmentä
eurooppalaista jäsenmaata käsittävän järjestön pääsihteerinä. Hyvin
toiminut järjestön yleishallinto oli
osaltaan mahdollistamassa sitä, että
järjestön työtapojen modernisointi ja
digitalisointi saattoivat kehittyä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana
suotuisasti.
Suomen CISOR-puheenjohtajuus
päättyi kesällä 2018, kun puheenjohtajuus siirtyi Belgialle. Suominen
kuitenkin jatkoi järjestön pääsihteerinä myös Belgian puheenjohtajuuskaudella aina vuoteen 2020 saakka.
CISOR:n lisäksi Suominen on
ollut kansainvälisesti aktiivinen
Varsinais-Suomen Reserviläispiirin
Viro-yhteistyössä.
Osmo Suomisen syntymäpäiväkahvit nautittiin Turussa Heikkilän
sotilaskodissa 25.8., jolloin monen
osa-alueen lisäksi myös lukuisissa
tilaisuuksissa juhlapuhujana ansioitunut Suominen sai vuoron nauttia
itse läheisten ja ystävien ja yhteistyökumppanien muistamisista.

ARVOSTELIJALTA
Ukrainassa, jossa pidätettiin satoja
sotilaita. Heitä johtaneet upseerit
teloitettiin.
Seuranneissa upseeripidätyksissä
menetti henkensä peräti 512 kenraalia, mikä oli kaksi kolmasosaa
asevoimien kaikista 767 kenraalista. Toukokuun 1937 ja syyskuun
1938 välillä vangittiin 35 000 upseeria, sotilasarvoltaan enimmäkseen everstistä majuriin. Näin joka
viides palveluksessa olleista 178
000 upseerista menetti virkansa
ja joutui ainakin työleirille. Kuolemaan tuomittujen lukua ei tiedetä.
Komentajakoulutuksen saaneiden johtajien vangitseminen tasoitti
voimasuhteita talvisodassa ja näkyi
puna-armeijan saamattomuutena
rintamalla. Esimerkiksi Raatteen
mottiin jäänyttä 44. jalkaväkidivisioonaa komentanut Aleksei
Vinogradov oli puhdistusten aikana kohonnut vänrikistä everstiksi
kolmessa vuodessa, kun ylempiä
vakansseja aukeni muutaman kuukauden välein.
Jouduttuaan divisioonan komentajaksi Suomussalmen lohkolle
meikäläistä RUK:a vastaavan kurssin käynyt Vinogradov ei osannut
antaa sotatoimiyhtymälle muuta
käskyä kuin ”jonossa, mars seuratkaa!”
Tuomo Hirvonen
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Köydet kiinni laituriin

P

eruskalliomme maanpuolustus. Kaikki tämän lehden lukijat
ovat rakentaneet jonkinlaisen laiturin itselleen tuon peruskallion kylkeen. Pääosaa
laitureista yhdistää perustuksena oleva varusmiesaika tai naisten vapaaehtoinen
palvelus. Laituri rakentuu
työstä, kertausharjoituksista, vapaaehtoistoiminnasta,
yhdistyksistä, harrastuksista
ja muusta vapaa-ajasta. Laitureita on hyvin eri mallisia
ja eri käyttöasteella olevia.
Osalla pitkä kivilaituri on
rakentunut elämän mittaisen
uran myötä ja käyttö jatkunut myös eläkepäivinä aktiivisena. Toisilla on taas eri
elämäntilanteisiin mukautuva kelluva ponttonimalli,
jonka käyttöastekin vaihtelee olosuhteiden mukaan.
Olosuhteiden muuttuessa tai
käyttötarpeen kehittyessä
laiturin päivitystarvetta on
tarkasteltava. Jäidenlähdön
jälkeen viimeistään kunto
on tarkastettava.

Korjausten kartoitus
hyvän sään aikana
Koronakevät pakotti monet
muuttamaan maanpuolustukseenkin liittyviä tapoja ja
rutiinejaan. Kertausharjoituksia siirrettiin, tilaisuuksia peruttiin, työkavereita

ja ystäviä tapasi harvemmin. Toisaalta aikaa saattoi
olla enemmän. Nyt kesän
aikana, kun olemme saaneet
nauttia hetken tyvenestä ja
uusi myrsky näyttää ennusmerkkejään on korkea aika
pohtia, kuinka maanpuolustusaktiivisuutta ylläpidetään ja parhaimmillaan
kehitettään tulevan syksyn
ja talven aikana. Mitä päivityksiä laituriin on tehtävä,
jotta käyttöaste pysyy korkeana olosuhteista riippumatta.
Vaikka koronan myötä
monet vakiintuneet maanpuolustustapahtumat on
siirretty tai peruttu kokonaan, on etätöiden ja
muiden muutosten myötä
monelle vapautunut uutta
aikaa arkeen. Omalta kohdalta kannattaa kartoittaa
remontti- ja päivitystarpeet.
Saatujen tietojen mukaan
moni onkin käyttänyt aiemmin työmatkoihin kuluneen
ajan liikuntaan tai muuhun
toimintakykyä kohentavaan
askareeseen. Korona on
varmasti myös pakottanut
meitä kaikkia pohtimaan
kattavammin varautumista
erilaisiin yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Maanpuolustuksen
perinteisten varautumiskohteiden rinnalle on jokaisel-

le viimeistään nyt noussut
muitakin näkökulmia.
Kaikessa varautumisessa
ja valmiudessa korostuu
henkinen kriisinkestävyys.
Koko yhteiskunnan näkökulmasta se on kiinteästi
kytkeytynyt muihin elintärkeisiin toimintoihin. Se, että
yksittäisenä kansalaisena ja
maanpuolustajana kykenemme sietämään epävarmuutta ja epämukavuutta,
mahdollistaa tilanteen paremman johtamisen. Tarve
hätiköinnille vähenee ja
luottamus tulevaan säilyy.
Yksilön kohdalla henkisessä
kriisinkestävyydessä avainasemassa on yhteisöllisyys.
Viime sodissa ja niiden
jälkeen puhuttiin asevelihengestä. Kaveria ei jätetä.
Tuo on hyvä periaate myös
nykyisessä tilanteessa.

Itsekseen,
mutta yhdessä
Erilaiset etäneuvotteluyhteydet ja muut tekniset
apuvälineet ovat jo muuttuneet arkipäiväksi vanhojen
rutiinien siirtämiseksi hajautettuun malliin. Kaikkia
näillä välineillä ei kuitenkaan tavoiteta. Olennaista onkin nyt pohtia myös
täysin uusia toimintatapoja.
Yhteisöllisyys ja yhteishenki ovat keskeisiä tekijöitä

maanpuolustustyöhön osallistumisen taustalla. Kuinka kehittää ja vaalia noita
asioita etäisyyksiä pitäen ja
kokoontumisia välttäen?
Hyvänä esimerkkinä itsekseen, mutta kuitenkin
yhdessä tehtävästä maanpuolustustoiminnasta oli
keväällä maanpuolustusvarusteita myyvät kaupan
alullepanema marssihaaste. Jokainen sai tahollaan
käydä marssimassa tiettynä päivänä ja noita suorituksia sekä tunnelmia oli
mahdollista jakaa verkon
välityksellä tutuille ja tuntemattomille. Esimerkkejä on
varmasti muitakin lähtien
suunnistusseurojen kiintorasteista erilaisiin lukuvinkkeihin ja kuvakilpailuihin.
Nyt on erilaisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä hyvä
mahdollisuus tarkastella
pakollista muutosta myös
mahdollisuutena. Tietystä
paikasta ja ajasta vapaat
uudet toimintamuodot
voivat houkutella mukaan
myös sellaisia arjen kiireiden karkottamia maanpuolustajia, joille muutos tarjoaa mahdollisuuden tehdä
paluun tärkeän asian pariin.

Yhteishengellä urakka
alkuun
Huolehditaan yhdessä, et-

tä mahdollisimman moni
löytää ja ylläpitää itselleen
mielekkään sekä toimivan
yhteyden maanpuolustuksen pariin. Osalla tämä
saattaa tarkoittaa isompaakin remonttia laiturin
runkoon ja kaislikon ruoppausta, mutta yhteistyöllä
ja muiden tuella tuokin
homma hoituu helpommin.
Haastankin jokaisen meistä
houkuttelemaan jonkun ystävistään tai kavereistaan
maanpuolustustyön pariin näin poikkeuksellisina
aikoina. Jakakaa vaikka
lukuvinkki, videolinkki tai
yhteislenkki.
Nyt on hyvä aika etsiä
sen varusmiesaikaisen kaverin yhteystiedot, johon ei
ole tullut pidettyä yhteyttä.
Monelle joka saattaa kokea vaikeana lähteä uutena
mukaan isoihin tilaisuuksiin tai sitoutua säännölliseen harrastamiseen voi
tällainen kutsu maanpuolustusharrastuksen pariin
tulla mielenkiintoisena
vaihteluna etätöiden keskelle. Työmatkojen ja tavanomaisten harrastusten
poisjäänti avaa nyt monelle mahdollisuuksia uusille
asioille. Pyritään maanpuolustajina tarjoamaan tuohon kysyntään mielekästä
tarjontaa.

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

AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

Fyysinen kunto osana sotilaan toimintakykyä

P

uolustusvoimista annetun lain
(551/2007) 43 §:n
mukaan ammattisotilaan
tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa. Puolustusvoimien uusi
fyysisen suorituskyvyn mittausta ohjaava normi astui voimaan vuoden 2020
alussa. Toimintakykyvaatimus määräytyy jatkossa
tehtävän sisällön ja sen
fyysisen kuormittavuuden
mukaisesti. Uudistettu normi ei määritä enää pelkästään vaatimuksia palkatun
henkilöstön suorituskyvylle, vaan normi ohjaa myös
reserviläisille asetettavia
fyysisen suorituskyvyn
vaatimuksia. Uudistuksen
yhtenä teemana on entistä
selkeämmin poikkeusolojen myös reserviläisille asettamat vaatimukset.
Suoriutuakseen sekä normaali että poikkeusolojen
tehtävistä Puolustusvoimat tarvitsee fyysisesti toi-

mintakykyistä, aktiivisesti
liikuntaa harrastavaa ja
tehtäviinsä motivoitunutta henkilöstöä. Asejärjestelmien teknistymisestä ja
sodan kuvan muutoksesta
huolimatta yksittäiseltä sotilaalta vaaditaan edelleen
hyvää fyysistä kuntoa. Sotilaan tulee edelleen kyetä
liikkumaan maastossa ja
taistelukentän vaihtelevissa olosuhteissa. Kaikissa
tilanteissa on hallittava
taistelukentän fyysinen
ja psyykkinen kuormitus
pitkään kestävissä taistelutilanteissa. Sotilaiden on
pystyttävä toimimaan useita vuorokausia taisteluissa,
ja tilanteissa joihin sisältyy
fyysisiä ja henkisiä haasteita. Vaatimukset eivät
erottele ammattisotilaita
ja reserviläisiä.
Muutamia ohjeellisia esimerkkejä poikkeusoloissa
sotilaalle asettavista suorituskyvyn vaatimuksista:
Pääosin prikaati- ja pataljoonatasoisiin esikun-

tiin sijoitetun henkilöstön
”työnkuvan”
voidaan
tulkita olevan sisä- ja ulkotyön yhdistelmä, jossa
kuormitus vaihtelee. Tällöin henkilöltä edellytetään
maksimaalista hapenottoa
mittaavassa Cooperin testissä 2300 metriä vastaava
tulosta, sekä lihaskuntoa,
jossa henkilö hyppää vauhditonta pituutta 2,0 metriä,
punnertaa ja tekee istumaan nousuja 20 kertaa.
Vastaavasti komppanian
tai vastaavan joukon henkilöstön taistelun kuormittavuuden voidaan tulkita
olevan ulkotyötä, johon
kohdistuu pitkäkestoinen
fyysinen rasitus. Tällöin pitää esimerkiksi sekä punnerruksia että istumaan
nousuja kyetä lisäämään
10 suorituksella ja maksimaalisen hapenoton vastata 2500 metrin Cooper
tulosta. Vaativimpiin operatiivisten joukkojen taistelutehtävissä toimimaan
sijoitettujen tulee kyetä

nostamaan hapenottokykyä mittava tulos vastaamaan 2800 metrin tulosta,
sekä lisätä punnerrusten ja
istumaan nousujen määrää
noin 5–10 suorituksella, ja
parantaa pituushypyn tulosta noin 10 sentillä.
Fyysisen suorituskyvyn
ylläpito ei ole tärkeää pelkästään poikkeusoloihin
tai taistelutilanteisiin varautumisen vuoksi. Vanha
sanonta terve sielu terveessä ruumissa pitää vieläkin
paikkansa. Riittävä fyysinen kunto pitää mielen virkeänä ja on meidän kaikkien henkisen hyvinvoinnin
perusta. Arjen työssäkin
jaksaa paremmin, kun
muistaa liikkua.
Kansallisten liikuntasuositusten mukaisesti asevelvollisuusiässä olevien tulisi harrastaa lihaskuntoa
ja liikehallintaa kehittävää
liikuntaa 2 kertaa viikossa,
sekä rasittavaa liikkumista
reilun tunnin verran, ja reipasta liikkumista kaksi ja

puolituntia viikossa. Lisäksi suositellaan paikallaanoloon mahdollisimman
usein taukoja. Pitäessämme
oheiset suositukset mielessämme jokapäiväisessä toiminnassamme kykenemme
ylläpitämään myös poikkeusolojen suorituskyvyn
asettamat vaatimukset ainakin ”esikuntatasolla”.
Haastavampiin taistelutehtäviin sijoitetulta henkilöltä edellytetään vähän
ekstraa.
Vastataksemme Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen henkilöstölle
asetettuihin vaatimuksiin,
sekä ylläpitääksemme jokapäiväisen työkykymme
ja mielemme virkeyden,
muistetaan liikkua ja saavuttaa viikoittaisen liikuntasuosituksen mukainen
aktiivisuuden taso. Syksy on hyvä aikaa liikkua
lenkkipoluilla, suunnistustapahtumissa, pallopelien
tai minkä tahansa muun
mieleen tulevassa liikun-

nallisen aktiviteetin parissa. Jos kuntosaleille meno
vielä arveluttaa hyvän lihaskunnon ylläpitämiseksi,
niin myös ulkona tekeminen on mahdollista esimerkiksi oman kehon painoa
hyödyntäen. Ylös, ulos ja
lenkille tai punnerruksia
ja istumaan nousuja, saa
suorittaa mars mars.
Kauniita ja aktiivisia
syyspäiviä lukijoille,

Petteri Iitti
everstiluutnantti
Toimistopäällikkö /
L-SALTSTO
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LYHYET
Uusi
Rekisteritiedote
ilmestynyt

Reserviläisliitto on käynnistänyt uuden uutiskirjesarjan,
jossa käsitellään Maanpuolustusrekisteritoimintaa.
Liiton palveluksessa ei ole
ollut jäsenrekisterin toimintaa hallitsevaa toimihenkilöä
kesäkuun alun jälkeen. Tämä
on heijastunut voimakkaasti
rekisterin toimintaan. Maksutietoja ei ole saatua noudettua
pankeista, jäsenmaksulaskutuksessa on ollut viivettä ja
ampumaturvan kortteja ei ole
kyetty lähettämään turvan
maksaneille. Jäseniä on kannustettu hoitamaan itse omia
jäsenasioitaan uudessa palveluportaalissa. Portaalista voi tilata myös ampumaturvalaskun
omaan sähköpostiin.
Reserviläisliitto on nyt rekrytoinut uuden jäsensihteerin,
joka aloittaa liiton palveluksessa 13.8.2020.
Rekisterin uudistuksiin on
liittynyt myös ns. tikettijärjestelmän käyttöönotto, jota
kautta hoidetaan tällä hetkellä
kaikki rekisteriin ja liiton toimistoon liittyvä sähköpostiliikenne. Järjestelmää käyttävät
kaikki liiton toimihenkilöt,
jonka johdosta sähköposteihin
vastataan aiempaa laajemmalla
joukolla. Yhdistysten ja piirien toivotaan käyttävän rekisteri- ja muissa asioissaan liiton
suuntaan osoitteita jasenasiat@
reservilaisliitto.fi, toimisto@
reservilaisliitto.fi, jarjesto@
reservilaisliitto.fi ja tiedotus@
reservilaisliitto.fi riippuen asian laadusta. Toimihenkilöiden
henkilökohtaisia sähköposteja
ei tule enää käyttää.
Rekisteriuudistusten lisäksi
myös liiton internetsivut on uusittu, jonka yhteydessä internetissä toimiva jäsenhakemuslomake on uusiutunut. Lomake
löytyy osoitteesta https://www.
reservilaisliitto.fi/jasenille/jasenhakulomake/

Reserviläispiirin kevätkokous siirtyi pandemian
takia elokuun loppuun

Päätöksiä etänä
Erkki Lehmus

A

lun perin Reserviläispiirin kevätkokous oli tarkoitus pitää
26.3. Heikkilän sotilaskodissa. Kokouksen alustuksen oli lupautunut pitämään Porin Prikaatin
uusi apulaiskomentaja eversti Riku
Suikkanen. Toivottavasti kuulemme apulaiskomentajan viestiä piirin
syyskokouksessa 5.11. Koronapandemia sotki kuitenkin kaiken.
Valtioneuvoston asettamat kokoontumisrajoitukset eivät mahdollistaneet kokouksen pitämistä maaliskuussa ja kokous päätettiin siirtää
myöhäisempään ajankohtaan. Tämän mahdollisti oikeusministeriön
ohje; yhdistysten kokoukset voidaan
siirtää pidettäväksi myöhäisempään
ajankohtaan, kuitenkin pidettäväksi
syyskuun loppuun mennessä. Kokoukset voidaan ohjeen mukaan pitää
myös säännöistä poiketen esimerkiksi etäkokouksena.
Piirihallituksen kokouksessa
28.5. päätettiin, että kevätkokous pidetään 19.8. etäkokouksena.
Päätös pitää piirin etäkokouksena
oli myös historiallisesti merkittävä;
ensimmäinen kerta piirin kokous
pidetään etänä.
Kevätkokoukseen osallistui kymmenen henkilöä, jotka edustivat
kahdeksaa yhdistystä. Kokoukseen
osallistujia oli fyysisesti Kaarinassa,
Laitilassa Loimaalla, Naantalissa,
Maskussa, Mynämäellä ja Turussa.
Piirin puheenjohtaja Minna Ne-

nonen avasi kokouksen. Hän kertasi
tilanteita, mitkä johtivat kevätkokouksen siirtämiseen. Puheenjohtaja
totesi myös Korona pandemian vaikutuksia piirin ja yhdistystentoimiin
kevään ja kesän aikana. Lisäksi hän
totesi, että molemmat piirit, Lounais-Suomen Maanpuolustuspiiri ja
puolustusvoimat ovat käynnistäneet
toimintojaan elokuun alusta alkaen.

Hyvällä otteella
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Nenonen (Oripään Reservialiupseerit), sihteeriksi valittiin
piirin toiminnanjohtaja Erkki Lehmus sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Sari Mastromarino
(Mynämäen Seudun Reserviläiset)
ja Sakari Salo (Kaarinan-Piikkiön
Reserviläiset.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti kevätkokoukselle
kuuluvat asiat: toimintakertomus,
tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
vastuuvelvollisille. Kokous sujui
puheenjohtajan hyvällä otteella sujuvasti ja osallistujien hyvällä reserviläishengellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen
toteamalla muun muassa: pidetään
käynnistetty toiminta liikkeellä,
pidetään itsemme ja läheisemme
terveinä hyviä hygieniaohjeita ja
viranomaisohjeita noudattamalla.
Aivan lopuksi hän toivotti hyvää
kesän jatkoa ja alkavaa syksyä.

RESpiirin kevätkokouksen puheenjohtaja Minna Nenonen

Koneen ääressä Mastromarino, näyttöruudulla Kai Sainio.

Kymmenen mitalia
Varsinais-Suomeen
Varsinais-Suomen 13 henkinen
joukkue ampui kilpailuissa
yhteensä kymmenen mitalia.
Parhaiten menestyi Matti Arvela kulta (25 m isopistooli
H80), hopea (25 m pistooli
H80) ja pronssi (25 m pistooli
pika-ammunta H80). Toinen
mestaruuden saavuttanut oli
Kalevi Toivonen (25 m pistooli
H60). Muut mitalistit olivat
Ilkka Ratamo hopea (50 m kiv
3x20ls H50), Markku Haklin
hopea (50 m kiv 60 ls makuu H
60), Jarmo Engblom hopea (50
m kiv 60 ls makuu H70), Jussi Ruohonen hopea ja pronssi
(50 m kiv 3x20le H80, 50 m
kiv 60 ls makuu H80) sekä
Matti Anttonen pronssi (25 m
pistooli H60).

Lähtisitkö reservin mentoriksi?

Y

hteiskuntamme on muutoksen kourissa ja tarvitsee
kipeästi piristysruisketta.
Erityisesti uransa alkutaipaleella
olevat nuoret kaipaavat tukea. Reserviupseerikoulun yhteydessä on
kehitetty varusmiesten ja nuorten
reserviläisten tarpeisiin vastaavaa
mentorointia, joka pohjautuu vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on
nopeuttaa nuorten siirtymistä mielekkäälle uralle vähintään yhdellä
vuodella.
Mentorit ovat laittaneet hyvän
kiertämään – nyt kutsumme myös
sinut mukaan talkoisiin!
Mentoriksi hakeutuminen osoitteessa: info@mentorit.info.
Nuorten saaminen nopeammin
mielekkäälle työuralle ja työurien

pidentäminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen nostamisesta nykyisestä
pysähtyneisyyden tilasta. Epätietoisuus työelämän mahdollisuuksista
ja konkreettisen urasuunnittelun
tuen vähyys asettaa haasteita oman
paikkansa löytämisessä työelämässä. Kokenut mentori toimii nuoren
tukena oikean urapolun löytämisessä sekä auttaa saavuttamaan jo asetettuja tavoitteita. Tällä ehkäistään
turhien välivuosien syntymistä.
Tehokkaimmin mentorointia toteutetaan mentorin ja nuoren välisesti yksilömentorointina tapaamisten ja sähköisten välineiden välityksellä. Tapaamisten aikana voidaan
käydä läpi nuoren urasuunnitelmia,
monipuolisen CV:n rakentamista sekä kokemuksia mentorin uran var-

relta. Kaikista tärkeintä tapaamisissa on antaa vastakaikua nuoren
ajatuksille.

Haluatko mentoriksi tai yhteistyökumppaniksi? Ota yhteyttä
koordinaattori@mentorit.info

Kenelle?
1. Nuorille, joilla opiskeluun, ammattiin ja
elämänkulkuun liittyvät tavoitteet ja niiden
tärkeysjärjestys ovat selvillä
2. Nuorille, joilla on useita erilaisia,
keskenään yhtä kiinnostavia tavoitteita
3. Nuorille, joilla tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita
ei tunnu löytyvän Mentorointi räätälöidään nuoren
tilanteen ja tarpeiden mukaan, jotta siitä olisi aina
yksilöllistä hyötyä.
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Pohjola, yhtenäinen operaatioalue

T

oukokuussa uutisoitiin Norjan ja Ruotsin
saattaneen ilmatilassaan harjoitelleita amerikkalaisia B-1B ydinpommittajia ja KC-135 ilmatankkauskone iden harjoitelleen
Skandinavian ilmatilassa.
Britannian laivasto puolestaan harjoitteli arktisella alueella. Harjoittelu kertoo vakiintuneista pohjoismaisista
kahdenvälisistä ja Naton yhteisharjoituksista. Suomen,
Ruotsin ja Yhdysvaltojen
puolustusyhteistyötä tiivistävän aiejulistuksen allekirjoitus 2018 Washingtonissa
viestii kolmen maan välisestä
puolustusyhteistyöstä. Harjoittelu liittyy mm. Ruotsin
maanpuolustuskorkeakoulun entinen johtajan Karlis
Neretnieksin esittämiin yksityiskohtaisiin uhka-arvioihin
Pohjolasta yhtenäisenä operaatioalueena.
Norjalla ja Ruotsilla on
yhteinen ongelma: Itämeri
ja pohjoiskalotti, sekä ulkoisen avun vastaanottaminen.
Baltian puolustuksen kipuilu
lisääntyi 2014 jälkeen, kun
ikään kuin uudelleen pääteltiin, että Naton ja kumppanuusmaiden on vaikea puolustaa Baltiaa ilman Norjan
ja Ruotsin ilmatilan ja alueen käyttöä. Sen jälkeen Naton jäsenmaiden hävittäjät
ja pienet ”ansalankajoukot”
ovat rotatoineet Baltiassa.
Tarvittaessa ilmavoimaa
voidaan vahventaa Britannian ja muiden Länsi-Euroo-

pan maiden tukikohdista tai
tukialuksilta. Aseellisessa
konfliktissa ylilennot tai
tukeutuminen Ruotsin alueelle saattaisi avun antajat
Venäjän ilmatorjunnan piiriin, jolloin avuntarve olisi
akuutti. Ennalta harjoiteltu
yhteistyö turvaa eteläisen
Skandinavian ilmasuojelun, -valvonnan ja yhteisen
tilannekuvan. Itsenäisen ilmatorjunnan tehostamiseksi Ruotsi on hankkimassa
Yhdysvalloista Patriot-itjärjestelmän.
Merikuljetusten suojaaminen Göteborgiin on elintärkeä Norjan ja Ruotsin
meriliikenteelle. Jos meriliikenne Itämerellä häiriintyy vakavasti, niin Suomi
tarvitsee myös Göteborgin
satamaa. Se vaikuttaa Suomen taloudelliseen kesto- ja
puolustuskykyyn, joka suojaa myös Norjan ja Ruotsin
pohjoisosia.
Venäjän strategisten sukellusveneiden toisen iskun
kyky edellyttää sen meri- ja
ilmavoimien pääsyä PohjoisAtlantille huolimatta Naton
ja Yhdysvaltain merikuljetusten suojaamisesta. Venäläisen ilmapuolustusvyöhykkeen laajentaminen kalotin
alueella vaikeuttaisi Natoa
sen joutuessa samaan aikaan
kohtaamaan uhkat merellä
ja ilmassa. Näin Venäjän ilmavoimilla ja ohjusjärjestelmillä olisi mahdollisuuksia
iskeä norjalaisiin kohteisiin
ja Pohjois-Atlantilla liikku-

viin Naton ja Yhdysvaltain
laivasto-osastoihin.
Se tukisi myös Norjanmerellä operoivia Venäjän
omia meri- ja ilmavoimia
sekä Murmanskin alueen
puolustusta uhaten samalla
Ruotsin ja Suomen ilmatilaa ja aluetta. Operaation
ulottaminen Norjan rannikolle tietäisi jo mittavaa
pohjoismaat kattavaa aseellista konfliktia. Atlantin yhteyksien katkaisu uhkaisi
jo itäisen Euroopan puolustusta.
Pohjanmeren käytön estäminen eristäisi Skandinavian
muusta maailmasta. Silloin
Yhdysvaltain apu olisi välttämätöntä, jolloin Norjan,
Ruotsin ja Suomen pitäisi
sallia tai ainakin hyvin tarkasti rajaten alueensa käyttö. Kiireellisintä apu olisi
Norjalle ja Ruotsille. Vaikka
Suomen suhteellista puolustuskykyä pidetään parempana, niin myös Suomen tulee
olla mukana kuvassa. Kalotin alueelle Trondheimin
kautta saapuvat avustuslaivaukset, Norjan F-35 hävittäjien tukikohta ja amerikkalaisen sotavarustuksen
ennakkovarastot olisivat
uhanalaisia kohteita.
Ruotsin ja Tanskan yhteistyön analysointi Tanskan
salmien kauttakulun suojaamisessa ja puolustuksessa ja
Ruotsin ja Suomen yhteistyö
Venäjän Itämerenlaivaston
toiminnan valvonnassa
ovat yhteisiä operatiivisia

kysymyksiä. Ruotsalainen
pohdiskelu johtaa päätelmään, että Norjan, Ruotsin,
Tanskan ja Suomen yhteinen
operatiivinen suunnittelu
liittyen Naton suunnitelmiin
edistäisi valmiutta kohdata
mahdollinen konflikti pohjoisilla alueilla.
Ruotsin ja Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus asettaa rajoituksia,
joka ei kuitenkaan estäne
hyödyntämästä jaettua
informaatiota ja osallistumasta yhteistoimintaharjoituksiin. Vahvistaahan se
asevoimien järjestelmien ja
toimintatapojen yhteensopivuutta kansainvälisissä
kriisinhallintatehtävissä,
sekä mahdollisten kriisien
ja sodan aikana. Suomi käsittelee operatiivisia suunnitelmia vain Ruotsin kanssa.
Rajojen ylittävät harjoitukset ovat viikoittaista rutiinia. Esimerkiksi otetaan
eri isäntämaiden vuosittain
johtamat yhteiset harjoitukset. Yhteistoimintaa
toivotaan sukellusvene- ja
miinantorjuntaoperaatioiden valmisteluissa. Myös
kaikkien liittoutuma- ja
kumppanuusmaiden puolustushaarojen ja aselajien
halutaan osallistuvan yhteistoimintaharjoituksiin.
Ilmapuolustuksen yhteensopivuuden kehittämiseksi
tarvitaan ilmapuolustuksen
yhteistoimintaharjoituksia
eteläisessä Skandinaviassa.
Silloin Norja ja Tanska osal-

listuisivat F-35 -hävittäjillä,
Ruotsi pian saamillaan uusilla JAS 39 E -hävittäjillä.
Ruotsin Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä vahventaisi
alueellista ilmapuolustusta.
Yhteisharjoitukset eivät
ole vain teknisten taitojen
osaamista ja suunnittelua
vaan yhteisen tilanneymmärryksen ja vuoropuhelun vahvistamista. Puhutaan myös
ylemmän johdon kursseista
ja seminaareista, jotka käsittelisivät pohjoisten alueiden
geografiaa sekä operatiivisia
ja strategisia piirteitä. Samassa yhteydessä otetaan esille
sotakoulujen integraatio.
Edellä mainittuja vastavuoroisuuksia ja vuoropuhelua harjoitetaan jo nyt sotakoulujen oppilasvaihdoissa, aselajijoukkojen perehdyttämisissä ja sovittaessa
yhteistoimintaharjoituksista
sekä niiden valmisteluissa ja
toteuttamisessa. Uskottava
pohjoismainen yhteistoiminta lisää yhteistä ennaltaehkäisykykyä, pelotetta, jonka
uskotaan lisäävän pohjoismaiden ja Baltian vakautta
ja turvallisuutta. Ruotsin ja
Suomen sotilaallisen yhteistyön syventämisestä uutisoitiin kesäkuun alussa.
Kylmän sodan aikana
katsottiin, että Itämeren,
Tanskan salmien, pohjoiskalotin ja pohjoisten merien
puolustus- ja geopolitiikka
muodostavat yhtenäisen
strategisen alueen, sotanäyttämön. Jos kriisi eskaloi-

Ahvenanmaa – kaukana kavala maailma?

A

ina kun Itämeren
turvallisuustilanne
kriisiytyy, niin esille
tulee kaksi saarikohdetta:
Gotlanti ja Ahvenanmaa.
Uumoillaan, että naapurin
tsaari Vladimir Rauhoittaja saattaa tehdä ’krimit’
ja lähettää vihreitä miehiä
turvaamaan rauhaa ja legitiimeiksi katsomiaan etuja.
Neuvostoliiton hajottua
Ruotsi ajoi alas asevoimansa
minimitasolle ja riisui myös
Gotlannin puolustuksen.
Nyt Krimin ja Ukrainan
tapahtumien seurauksena
on herätty kylmään todellisuuteen ja yritetään korjata
tilannetta. Se on hidasta ja
vaatii resursseja, aseistusta
ja sotilaita.
Ahvenanmaa puolestaan
on monin sopimuksin ja
muinaisen Kansainliiton
päätöksin määrätty aseettomaksi, viimeksi Neuvostoliiton vaatimuksesta Moskovan rauhassa 1940 ja Pariisin rauhansopimuksessa
Jatkosodan jälkeen. Sen perusteella Venäjä katsoo olevansa oikeutettu valvomaan
saarten aseettomuutta ja
pitämään siellä edelleenkin

konsulaattia, eräänlaista valvontakomission inkarnaatiota. Se taas selvästikin loukkaa Suomen suvereniteettia
itsenäisenä valtiona.

Aina kilpajuoksun
kohteena
Jukka Tarkka on laatinut
erinomaisen, kronologisen
yhteenvedon siitä, miten tähän tilanteeseen on jouduttu
ja miksi. Parisataasivuisessa
kirjassaan ’Ahvenanmaa –
Itämeren voimapolitiikan
pelinappula’ hän aluksi selventää aiheen kiemuraista
diplomaattista käsitteistöä
alkaen ’Keisarin servituutista’ ja päätyen sopimuksen
siirtopöytäkirjaan 1992.
Vapaussodan aikana Ruotsi yritti kaapata Ahvenanmaan, mutta Saksan maihinnousu ja Mannerheimin Saariston vapaajoukon toiminta
teki tyhjäksi koko hankkeen.
Kirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Kansainliiton päätösten seurauksena ahvenanmaalaiset saivat
laajan itsehallinnon ja saaret
sitouduttiin pitämään ilman
linnoitteita ja puolueettomina. Sotilaat Itämeren piirissä

kuitenkin ymmärsivät, että
tosi kriisin uhatessa alkaa
kilpajuoksu Ahvenanmaalle.
Suomella on sekä velvoite,
että oikeus puolustaa saarimaakuntaansa, mutta
maamme ei kuitenkaan saa
tehdä ennakolta mitään asian hyväksi.
Ruotsi puolestaan on aina
vahtinut tilannetta mustasukkaisesti, välillä on jopa
suunniteltu yhteisiä toimenpiteitäkin saarten puolustamiseksi. Ja kuten tunnettua,
niin tänään pohditaan laajaa
puolustuksellista yhteistyötä
maittemme välillä. Tarkka
toteaa, että Venäjä katsoo
vielä tänäänkin Ahvenanmaan olevan aseeton, mutta
ei puolueeton. Ahvenanmaalaiset sen sijaan tuudittautuvat siihen, että muinainen
Kansainliiton ratkaisu ja
muut sopimukset pitävät
pahan maailman loitolla,
tapahtuipa Itämerellä mitä
tahansa.

Miksi ei korjattu
tilannetta 1992?
Presidentti Mauno Koivisto
totesi Neuvostoliiton hajottua Pariisin rauhansopimuk-

sen Suomelle asettamat puolustukselliset rajoitteet vanhentuneiksi. Tarkka kysyy
aiheellisesti, miksi ei samalla
todettu myös Ahvenanmaaosiota mitättömäksi. Täsmäaseiden maailmassa ei toki

linnoitteilla ole merkitystä,
mutta olisi aiheellista pitää
saarilla tarkoitukseen sopivaa puolustuskapasiteettia.
Tiedetään, että Neuvostoliiton sotilasjohto pyrki
suunnitelmissaan hyödyn-

tuisi suurvaltojen väliseksi
suursodaksi olisi Pohjola
Keski-Euroopan painopistealueen sivustan joko
suoja tai operatiivinen tukialue. Neuvostoliiton erilliset interventiot Unkariin
ja Tshekkoslovakiaan eivät
aiheuttaneet aseellista konfliktia lännen kanssa; sitä ei
aiheuttanut 2014 Krimin ja
Itä-Ukrainan kriisikään.
Pohjolan maantiede ei ole
juurikaan muuttunut mutta geopolitiikan globaali
muutos vaikuttaa. Arktisella alueella kysymys ei
ole vain Venäjän pääsystä
Kuolan alueelta Atlantille
vaan koillisväylän kaupallisesta käytöstä ja arktisen
alueen
luonnonvaroista. Kylmän sodan aikana
Norjan ja Tanskan Nato
jäsenyys, Ruotsin neutraali
puolueettomuus ja Suomen
omintakeinen YYA-puolueettomuus olivat poliittinen,
ennaltaehkäisevä ”pelote”.
Lähes kolmen vuosikymmenen ajan, erityisesti
2010-luvulla alkanut lännen
ja Venäjän suhteiden kiristyminen Euroopassa muistuttaa tänään kylmän sodan
vastakkainasettelua. Kommunismista vapautuneet
Euroopan maat ovat liittyneet läntisiin turvallisuusrakenteisiin, joka osaltaan
ylläpitää vakautta Itämeren
ja kalotin alueella.
Seppo Ruohonen,
everstiluutnantti evp.

ARVOSTELIJALTA
tämään Suomelle pakotetun sopimuksen suomaa
hyökkäystä helpottavaa
tilannetta ja suunnittelun
keskeisenä perusoletuksena
oli hyökkäyskohteen puolustuskyvyttömyys. Jos nyt
Venäjä yllättäen pesiytyisi
Ahvenanmaalle, niin sitä olisi hankala ajaa sieltä
pois. Olisiko meidän silloin
julistettava sota Venäjää
vastaan? Tuskin kukaan
rientäisi avuksemme, vastalauseita ja myötätuntoa
kyllä nähtäisiin.
Koivisto totesi vieraillessaan Ahvenanmaalla: ’On
kaunista unta kuvitella, että
me voisimme välttää kaikki
konfliktit, jos emme valmistaudu torjumaan niitä ennakolta’. Jukka Tarkka toteaakin ansiokkaan teoksensa
lopuksi historian osoittavan,
että siellä, missä aseettomuus ja puolueettomuus
esiintyvät rinnakkain, kumpikaan ei voi toteutua. Puolueettomuus ei voi säilyä,
eikä aseettomuus toteutua,
ellei ole niiden koskemattomuutta suojaavaa voimaa.
Eero Joutsikoski
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Finnish Brutality 2020 oli hauskaa
tetsauksen juhlaa

Markus Hietamäki, Oskari Kuuskoski ja Sakari Kuuskoski lähikontaktissa T-55:n kanssa.

Oskari Kuuskoski
Sakari Kuuskoski
Markus Hietamäki

K

yllä kesään yksi kisaviikonloppu pitää
järjestyä. Varustelekan maahantuoma, Amerikkalaisen InRange TV:n alkuun panema kisaformaatti
poikkeaa fyysisyydellään
mm. SRA:sta ja IPSC:stä.
Ammunnan kanssa yhtäläisen tärkeässä roolissa on
fyysisesti vaativa rastitoiminta, jossa tarvitaan lihasvoimaa ja -kuntoa.
Kaksipäiväisessä kilpailussa ammutaan kiväärillä
ja pistoolilla yksinomaan
metallimaaleja. Tämä jouhevoittaa kilpailun läpivientiä, kun ei lasketa osumapisteitä, vaan pelkät osumat.
Tänä vuonna kisaformaattiin oli otettu mukaan myös
par, eli maksimiaika (180
sek.), mikä osaltaan nopeutti ryhmien läpimenoa
rasteilla. Tämä olikin siinä
mielessä tarpeen, että rastit
olivat suhteellisen pitkiä ja
monella aika vaan loppui
välillä kesken.
Järjestyksessään kolmas
Finnish Brutality oli varattuna kalenteriin hyvissä ajoin.
Kilpailu on varsin suosittu ja liput myytiin tänäkin
vuonna loppuun nopeasti.
Aikaisempaa kisakokemusta aiemmilta vuosilta oli
Oskarilla vuodelta 2018 ja
Sakarilta 2019, eli viime
vuodelta. Aiempien vuosien
kisaaminen rautatähtäin-divisioonassa päivitettiin tänä
vuonna meidän osaltamme

TST-sarjaan. Päätös liittyä
TST-sarjaan oli paitsi omaa
kiinnostusta haastaa itseään
vielä lisää, niin myös sosiaalinen paineen aiheuttamaa.
Tänä vuonna noin 80 prosenttia osallistujista mittasi
kestävyyttään TST-sarjassa.
TST-sarjan varustus mukailee SRA:n vastaavaa, joten
12 kilon lisäpaino erilaisten varusteiden muodossa
muistuttelee itsestään vielä
illallakin.

T55. Allekirjoittaneet ainakin kokivat tarpeelliseksi
silittää T-55 taistelupanssarivaunun karheaa kylkeä.
Näitä elementtejä käytettiin
toki myös rasteilla hyväksi,
eli joko niiltä ammuttiin,
lavalta hypättiin alas tai sinne lastattiin tavaraa rastin
tiimellyksessä.
Sarjoja oli yhteensä neljä,
eli rautatähtäimet, optiikka,
open ja TST.

Hikeä, mustelmia
ja hymyä

Turvallista, hauskaa
ja pew pew
Lauantain kilpailupäivä
alkoi rapealla 0415 herätyksellä. Keli oli kisan ankaruuteen sopiva, erittäin
sateinen. Onneksi sade hellitti kilpailun alettua ja itse
kilpailut saatiin vedettyä
ihan kohtuullisessa kelissä.
Sunnuntain klo 0600 herätys oli inhimillisempi ja
kirkas auringonpaiste toivotti kisamenestystä toiselle
päivälle.
Kilpailun tarkoituksena
oli myös pitää hauskaa, joten tuomarit toimivat saman periaatteen mukaisesti
ja kilpailijaa ohjeistettiin ja
kannustettiin tarpeen mukaan, jos esimerkiksi jokin
pieni yksityiskohta meinasi
päästä unohtumaan suorituksen tiimellyksessä.
Rasteja oli tänä vuonna
yhteensä kahdeksan, neljä
kunakin päivänä. Brutalityn suorastaan ikonisiin
välineisiin kuuluu kahvakuula ja etenkin ”Kasarda
drill”, jossa kahvakuulaa
heitetään rastilla etenemisen

Sakari Kuuskoski syöksyy asemaan.

Oskari Kuuskoski kantamassa ammuslaatikoita kuormaauton lavalle.

mahdollistamiseksi monta
kertaa peräkkäin. Tätä hyvää odottavat innolla kaikki. Omaa maustettaan tuo
haastava spinner-maali, mikä pitää saada ampumalla
pyörähtämään akselinsa
ympäri.
Mielenkiintoisten maa-

lilaitteiden lisäksi kilpailun tunnelmaa luodaan
räyhäkkäällä rekvisiitalla.
Tänä vuonna sadan metrin
radalle oli kaivettu kelpo
juoksuhaudat, joita pitkin
vyörytettiin hikeä säästelemättä. Muuta rastikalustoa
edustivat maasto-Sisu sekä

Hikisen päivän jälkeen on
syytä varata aikaa myös varustehuollolle, sillä polvia ja
kyynärpäitä säästelemätön
eteneminen laittaa myös
aseet koetukselle, kun rymytään hiekkaisessa maastossa. Tämän lisäksi enimmät hiekat harjataan aseista jokaisen ammuntarastin
välissä. Eli varusmiespalveluksessa opitut kenttäkelpoisuuden ylläpidon taidot
joutuivat kunnon testiin.
Kilpailun tunnelma oli
reipas ja hyväntuulinen.
Kahden päivän aikana tuli
olo, että oman ryhmän jäsenet olisi tuntenut jo vähän
pidempääkin. Ryhmäläisiä
tsempataan ja käytännössä jokainen suoritus tuli
videoitua ryhmän jäsenten
toimesta kisojen jälkipyykkiä varten. Näistä kisoista
riittää iffailua vielä pitkäksi
ajaksi, sillä jokaisesta suorituksesta löytyy aina jotain
parannettavaa.
Rastit ovat myös itsessään pieni palapeli, jossa
oikeilla ratkaisuilla säästää

useita sekunteja. Kilpailusta voisi myös todeta, että
hiki säästää sekunteja, joten on erittäin suositeltavaa
valmistautua pienellä kuntokuurilla ja useammalla
ratapäivällä.
Allekirjoittanut kolmikko
on hyvin innostunut brutalityn kisaformaatista ja
varmasti tst-harjoituksia
jatketaan myös SRA:n puolella. Toivomme myös, että
Suomeen syntyy lisää saman tyylisiä Two-Gun -formaatin kilpailuja, sillä sen
fyysinen elementti haastaa
ampumaurheilijan aivan eri
tavalla. Hienomotoriikka ei
ole parhaimmillaan, kun on
ensin kantanut 24 kg kahvakuulaa kädessään 100 m
ja sitten pyydetään ampumaan pistoolilla samaisella
kädellä 25 m päässä sijaitsevaan maaliin.
Ryhmämme
saavutti
myös menestystä, koska Sakari oli hienosti TST-sarjan
kolmas. Kokonaistuloksia
jäimme vielä odottamaan ja
niitä ei ehditty saamaan ennen lehden painoon menoa.
Kilpailussa palkittiin
myös paras asu ja moni oli
lähtenyt hyvällä huumorilla mukaan. Kilpailijoista
löytyi hawaii-paitaa, biologisen sodankäynnin suojapukua, kaasunaamareita
jne. Paras asukokonaisuus
oli tänä vuonna US Army
-teemainen Vietnamin sodan asu taisteluliiveineen ja
kypärineen. Mahtoi tulla
kuuma ainakin suoja-asuihin pukeutuneille, kun meilläkin hiki virtasi mukavasti.
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RESERVILÄISURHEILU

Reserviläisurheiluliiton
golfmestaruudet
ratkottu

L

auantaina 18.7. pelattiin Raaseporissa Nordcenterin Benz-kentällä
Reserviläisurheiluliiton 15.
golfin SM-kisat. Kilpailun
järjestäjänä toimi Västnylands Reservofficersförening
r.f. ja Ekenäsnejdens Reservister r.f. Reserviläisurheiluliiton golfin SM-kisat pelattiin Nordcenterissä edellisen
kerran vuonna 2011, Freamkentällä.
Osanottajia oli ilmoittautunut 35 maanpuolustusjärjestöjen reserviläistä: 31 miestä
ja neljä naista. Koronaviruksen vuoksi kisat ensin peruutettiin maaliskuussa, mutta
Valtioneuvoston ja Golfliiton
päätösten ja uusien kilpailuohjeiden mukaan kilpailut
pystyttiin kuitenkin pitämään. Kisat pelattiin upeassa
säässä ja erittäin hyväkuntoisella kentällä.
Kilpailun johtajana toimi
Reserviläisliitto ry:n ja Nordcenter Golf and Country
clubin kunniajäsen Matti

Voittajat Antti Peltoniemi ja Minna Nenonen, keskellä
kilpailun johtaja Matti Niemi

Niemi. Hienojen kilpailujen
startterina toimi Raaseporin

Reserviupseerien ja Nordcenterin jäsen Erkki Rissanen.

TULOSTAULU
NAISTEN SARJA,
PISTEBOGEY
1. Minna Nenonen
Oripään RESAU
3. Eeva Kyrönlahti
Halikon RES
MIESTEN SARJA, LYÖNTIPELI
1. Antti Peltoniemi
Seinäjoen RU
6. Matti Ylitalo		
Loimaan RU
12. Jarmo Heikkinen
Loimaan RU

H55:
1. Esko Pirttimäki (Alastaro
RES) 1:08:01
2. Lasse Varjonen (Alastaro
RES) 1:23:28

Henkilökohtaiset
tulokset:

H65:
1. Jukka Salo (Salo RU)
1:04:19
2. Tapio Vuolle (Alastaro
RES) 1:14:07
3. Markku Ruohonen (Halikko RES) 1:21:45
HYL Tuomo Kuopio (Kyrö
RU)

H35:
1. Lauri Kojola (Alastaro
RES) 1:22:00
H40:
1. Markus Salo (Alastaro
RES) 0:50:50
2. Mikko Välivirta (Salo RU)
0:56:27
3. Saku Tranberg (Naantali
AU) 1:04:39
H45:
1. Pasi Saastamoinen (Halikko RES) 1:21:12
H50:
1. Rauno Hakala (Salo RU)
0:36:53
2. Joni Tenhunen (Naantali
AU) 1:02:12
3. Jorma Pitkänen (Halikko
RES) 1:27:10
KESK Antti Seppälä (Alastaro RES)

Etäpalvelut ja nettilääkäri ovat apunasi
ajasta ja paikasta riippumatta.

Turku
Naantali
Lieto
puh. 030 6000*
terveystalo.com

PIIRIEN
AMPUMASUUNNISTUS
MESTARUUSKILPAILU
NAANTALISSA
18.8.2020

H:
1. Tuomas Seppälä (Alastaro RES) 1:24:12

Kun tapahtuu ja sattuu, Turun Terveystalo
päivystää. Tervetuloa.

Yhteistyössä työterveys tukee työpaikkoja
voimaan hyvin ja tekemään tulosta.

TULOSTAULU

D40:
1. Eeva Leinonen (Halikko
RES) 1:22:41

TERVE TURKU.

H70:
1. Reijo Hannus (Salo RU)
1:15:45
HYL Heikki Rantanen
(Alastaro RES)
H75:
1. Erkki Laine (Salo RU)
0:55:01
2. Paavo Rastas (Salo RU)
1:17:50
H80:
1. Kalevi Vähäkylä (Halikko
RES) 1:16:05
Joukkuetulokset:
RES H-H45:
1. Alastaro RES (Seppälä T,
Kojola, Salo) 3:37:01
RES H50-H80:
1. Alastaro RES (Varjonen,
Pirttimäki, Vuolle) 3:45:36
2. Halikko RES (Pitkänen,

Ruohonen,
4:05:00

Vähäkylä)

UPS H50-H80:
1. Salon Seudun RU (Hakala, Laine, Salo) 2:36:13
Parisprintti:
H:
1. Lauri Kojola, Tuomas
Seppälä (Alastaro RES)
1:00:59
H80:
1. Mikko Välivirta, Rauno
Hakala (Salo RU) 0:42:15
2. Markus Salo, Lasse
Varjonen (Alastaro RES)
0:47:23
3. Joni Tenhunen, Saku
Tranberg (Naantali AU)
0:55:38
H100:
1. Markku Ruohonen, Pasi Saastamoinen (Halikko
RES) 0:57:27
H120:
1. Esko Pirttimäki, Tuomo
Kuopio (Alastaro RES)
1:07:36
2. Tapio Vuolle, Heikki
Rantanen (Alastaro RES)
1:11:39
3. Reijo Hannus, Jukka Salo (Salo RU) 1:14:35
H140:
1. Erkki Laine, Paavo Rastas (Salo RU) 1:26:10

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta
on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä
8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.
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KOKOUKSET JA
KILPAILUT

MASKUN
MARSSI
20.9. 2020

Turun Reserviläiset-Turun Reservialiupseerit ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

Omaan tahtiin luonnossa
tapahtuva kävelytapahtuma,
matkat 15km ja 28km

pidetään 15.10.2020 kello 18.00.
Ilmoitamme kokouksen pitopaikan kolme viikkoa ennen
yhdistyksen nettisivuilla. Kokous saatetaan pitää myös
etänä, jos vallitseva koronatilanne niin edellyttää.
Tervetuloa!
Hallitus

Lisäksi mahdollisuus suorittaa
reservin kenttäkelpoisuusmarssina 28 km,
josta 1 kertauspäivä.
Lähtö- ja maalipaikkana Maskun Saunaparoni, jossa myös
marssin jälkeen keittolounas, uinti- ja saunamahdollisuus.
Matkalla vesipisteitä. Kaikki matkat 25€ Opastettu reitti
mutta välttävä kartanlukutaito vaaditaan.

Loimaan Reserviupseerit ry.
Loimaan Seudun Reserviläiset ry.

SYYSKOKOUS

Ilmoittautuminen ja lisätietoja marssista
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
koulutuskalenterista.
www.mpk.fi/koulutuskalenteri
#maskunmarssi
Louhisaaren reserviläiset ry,
MPK sekä Saunaparoni Oy

Veteraanituvalla, Veteraanintie 25,
keskiviikkona 28. lokakuuta klo 18.00
Kokouksen jälkeen esitelmä
Johtokunnat klo 17.30

WWW.LEHTITEHDAS.COM

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n ja
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
SYYSKOKOUKSET
pidetään torstaina 5.11.2020 kello 18.00 alkaen.
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kokous saatetaan pitää myös etänä,
jos vallitseva koronatilanne niin edellyttää.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa palkitaan vuonna 2019 menestyneet
yhdistykset ja henkilöt.
Jos kokous ei ole etäkokous, niin valtakirjojen
tarkastus ja kahvit kello 17.30 alkaen. Ilmoittautumiset
toiminnanjohtajalle (vsres@co.inet.fi tai 040 160 8001)
viimeistään 27.10. kuluessa.
Piirihallitukset

SYYS-SRA 2020
Loimaan Seudun Reserviläiset RY järjestää Syys-SRA
2020 kilpailun 26.–27.9.2020. Kilpailu on samalla
Varsinais-Suomen Reservipiirien ensimmäinen SRA
SM-katsastuskilpailu vuodelle 2021.
Paikka: Loimaan Laukojien ampumarata
Kilpailun johtaja: Heidi Silvander
Kilpailun ratamestari: Jani Salo
Kilpailun Tekninen asiantuntija: Janne Ojala
Rastit: Kilpailussa ammutaan 8 rastia, joista 4 kiväärillä, 2
pistoolilla, sekä 2 haulikolla.
Ampumamatkat: 2-70m.
Laukaisumäärät: Kiväärillä n. 100, pistoolilla n. 45,
haulikolla n. 25 bird (Max haulikoko 3mm)
Kilpailuluokat: H50, D, H ja TST.
Aikataulu: Kilpailu alkaa lauantaina klo 09.00
ja sunnuntaina klo 09.00 ilmoittautumisella ja
asetarkastuksella. Kilpailijapuhuttelu klo 09.45 ja
toiminta rasteilla alkaa klo 10.00 molempina päivinä.
Lauantain toimitsijakilpailuun otetaan toimitsijoiden
lisäksi 16 kilpailijaa ja varsinaiselle kilpailupäivälle
sunnuntaille 64 kilpailijaa.

Turun Reserviupseerit ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
Turun Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään
torstaina 29.10.2020 kello 18.00 alkaen.
Turun Reserviupseerit ry:n hallitus ilmoittaa tarkan
kokouspaikan kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
www-sivuilla ja sähköpostilla. Syyskokous saatetaan
pitää myös etäkokouksena sähköisesti, mikäli vallitseva
koronatilanne niin edellyttää.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset: toimisto@tru.fi
maanantaihin 26.10.2020 kello 20 mennessä
Lounaismaan
Osuuspankki

Turun Reserviupseerit ry:n hallitus

Kilpailumaksu: 35€ kilpailumaksua, jota ei palauteta,
maksetaan 21.9.2020 mennessä
Loimaan seudun Reserviläisten tilille:
Liedon Säästöpankki FI41 4309 0010 425346.
Viestisarakkeeseen: nimi, ampuja ID ja Syys-SRA 2020.
Vakuutusturva: SAL kilpailulisenssi tai Reserviläisten
ampumaturva. Dokumentit esitettävä kilpailupaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset: SSI / Syys-SRA 2020 Loimaa
https://shootnscoreit.com/event/22/11079/
Kilpailuinfo: rastikuvaukset ja kilpailuinfo julkaistaan
Loimaan Seudun Reserviläisten nettisivuilla kaksi viikkoa
ennen kilpailua.
Lisäinfoa:
Tervetuloa!
Koska kyseessä on V-S piirin karsintakilpailu, ovat V-S
piirin kilpailijat etusijalla, mikäli kilpailu tulee täyteen.
Muita piirejä edustavan kannattaa odottaa järjestäjän
vahvistusta kilpailun maksamisesta.
Toimitsijoille on järjestetty majoitusmahdollisuus.
Mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Paikalla on sunnuntaina kanttiini.
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SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

www.pwc.fi

RESERVIUPSEERIPÄIVÄ 2020
Lokakuussa järjestetään kolmas valtakunnallinen
Reserviupseeripäivä!
Kahden viime vuoden tapaan Reserviupseeripäivässä
lauantaina 3.10.2020 Katajanokan Kasinolla on
SRA-aktiiveja esittelemässä sovellettua reserviläisammuntaa ja Kasinon pihapiiriin pystytetään Noptel-rata,
jota osallistujat pääsevät testaamaan päivän aikana.
Suomen Rauhanturvaajaliitto on paikalla vastaamassa
kriisinhallinta- ja rauhanturvatehtäviin liittyviin
kysymyksiin ja Reservin Mentorit saapuvat
esittelemään mentortoimintaa. Lisäksi MPK on paikalla
oman esittelypisteensä kera. Reserviupseeripäivä on
mainio tilaisuus tutustua liiton toimintaan, saada omaa
reserviupseeriuraa hyödyttävää tietoa, tutustua muihin
reserviupseereihin ja verkostoitua sidosryhmien kanssa.
Päivän viitteellinen ohjelma:
klo 9.30
kahvi
klo 10
tilaisuuden avaus sekä puheenvuorot
klo 12.30–15 verkostoitumista ja vapaata 		
		
tutustumista eri toimijoihin

Turun
Tilipalvelut Oy

Yrittäjien
tukena jo
60 vuotta

Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku
Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160

puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110
e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

Ilmoittaudu tapahtumaan rul.fi sivustojen kautta ja
haasta reserviupseerikaverikin mukaan!
Suomen Reserviupseeriliitto seuraa vallitsevaa
koronatilannetta ja järjestää tapahtuman vain, mikäli se
on vallitsevissa olosuhteissa turvallisesti mahdollista.

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* !
Jälleenmyyjien yhteystiedot: www.virtasenmaalitehdas.fi

TESTIVOITTAJALAATUA*

PIIRIN YÖPARTIOKILPAILU
16.10.2020
Loimaan Niinijoella Heikinpirtin maastossa
kello 18.00 alkaen
Kilpailusarjat ja matkat:
H, H120, matka 6-9 km
D, H150, H180, H210, (kilpailijan ikä väh 35vuotta),
matka 4-6 km

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

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

maalitehdas

VIRTASEN

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 %.

D150, Nuoret, Kuntosarja, matka 3-5 km
Yhdistykset kilpailevat yhdistysten kolmijäsenisin
partioin, jotka voidaan muodostaa myös samalta
seudulta kahden eri yhdistyksen jäsenistä. Joukkue
edustaa sitä yhdistystä, josta on partion pääosa. Naiset
voivat kilpailla myös H-sarjojen partioissa.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Varsinais-Suomen reservipiirin
maastourheilun yleisohjeita sekä soveltaen eri
lajiliittojen kilpailusääntöjä. Ammunta tapahtuu
ekoasein. Kilpailu koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat
ekoaseammunta, kranaatinheitto ja yösuunnistus.

Seuraava numero ilmestyy
29.10.2020
Aineisto seuraavaan
lehteen 9.10. mennessä

Teemana: Perinnetyö

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. osoitteeseen
loimaanreservilaiset@gmail.com
Osallistumismaksu on 35 € per joukkue. Se maksetaan
Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n tilille
FI41 4309 0010 4253 46
Viestikohtaan ”Yöpartiokilpailu 2020/yhdistyksen nimi”.
Maksun suorittaminen toimii sitovana ilmoittautumisena.
Maksu tulee olla suoritettuna viimeistään 9.10. kuluessa.
Jälki-ilmoittautumismaksu on 70 €.
Kilpailukeskus Kilpailukeskuksena toimii Niinijoen
Heikinpirtti Pahikaistentiellä.
Kilpailunjohtaja Hannu Lahti, 050 512 6049,
hannulahti1@gmail.com
TERVETULOA LOIMAALLE!

Yllättävän helppoa

SATAKUNNANKATU
Satakunnankatu 39, Pori, Puh. 02-631 3300,
ma-pe 7.30–19, la 9–16, www.k-rauta.fi/pori
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MERKKIPÄIVÄT
SYYSKUU
98 VUOTTA
13.9. Yliluutnantti Lundell Mikko

Turku

92 VUOTTA
18.9. Vänrikki Lindroos Göran

Turku

91 VUOTTA			
27.9. Vänrikki Kallio Päiviö
Turku
85 VUOTTA
8.9. Yliluutnantti Erjala Jouko
22.9. Yliluutnantti Vepsä Eino

Perniö
Loimaa

80 VUOTTA
3.9. Yliluutnantti Sirkiä Erkki
4.9. Alikersantti Toivanen Jouni
14.9. Ylikersantti Esko Reijo Kalevi
22.9. Prikaatikenraali Nepponen Olli Erik
29.9. Luutnantti Mäntymäki Mikko

Uusikaupunki
Koski Tl
Salo
Helsinki
Turku

Logistiikkapalveluja
Turun satamassa

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

75 VUOTTA
3.9. Kapteeni Mattila Pertti Rauli
Somero
5.9. Korpraali Saarikko Teuvo Aleksi
Pyhäranta
7.9. Eversti Hurme Risto
Raisio Ei vast.ottoa
9.9. Vänrikki Kaskinen Markku
Turku
11.9. Komentajakapteeni Mäntynen Juhani Sulo Taivassalo
14.9. Alikersantti Nenonen Paavo Juhani
Turku
15.9. Yliluutnantti Bergström Carl-Gustav
Parainen
20.9. Sotilasmestari Helle Heikki Olavi
Kaarina
23.9. Ylikersantti Hanhisalo Mauri
Salo
27.9. Kersantti Ståhl Juha
Uusikaupunki
30.9. Alikersantti Saaristo Kari
Salo
70 VUOTTA
5.9. Tykkimies Rinnola Pertti Allen
8.9. Luutnantti Uusitalo Reino Juhani
25.9. Luutnantti Juppo Ari Juhani

Mynämäki
Salo
Töysä

60 VUOTTA
1.9. Kaartinjääkäri Kosonen Juha
5.9. Alikersantti Suovanen Tero
13.9. Kersantti Oksa Timo Juhani
20.9. Kapteeni Sjöholm Jyrki Tapio
25.9. Alikersantti Suoranta Seppo Pekka
26.9. Luutnantti Jalonen Jouni
29.9. Sotilasmestari Aarnio Harri
29.9. Ei sotilasarvoa Mäntylä Eija
29.9. Luutnantti Piha Sampo Juhana

Turku
Nousiainen
Kaarina
Salo
Mynämäki
Pöytyä
Raisio
Turku
Turku

50 VUOTTA
1.9. Alikersantti Vuorinen Rami Pekka
9.9. Korpraali Virtanen Petteri
11.9. Alikersantti Martin Michael
16.9. Korpraali Laine Markku Olavi
24.9. Vänrikki Engström Patrik
24.9. Alikersantti Karvonen Vesa
24.9. Alikersantti Vavuli Markus
30.9. Alikersantti Ojala Timo Petri

Turku
Turku
Raisio
Piikkiö
Laihia
Paimio
Pöytyä
Alastaro

LOKAKUU
94 VUOTTA
23.10. Alikersantti Jokinen Simo
25.10. Kersantti Olkkonen Ahti

Loimaa
Turku

91 VUOTTA
14.10. Yliluutnantti Myllypakka Veikko M

Salo

90 VUOTTA
10.10. Luutnantti Lehtonen Esko

Naantali

85 VUOTTA
5.10. Luutnantti Luojus Kauko Erkki
19.10. Kapteeni Eskola Pertti

Salo
Uusikaupunki

75 VUOTTA
2.10. Alikersantti Salmio Tero
4.10. Luutnantti Honka Esa Sakari
9.10. Sotilasmestari Maanpää Jouko Tapio
9.10. Yliluutnantti Seppälä Simo Erkki
13.10. Alikersantti Mäntylä Seppo
26.10. Korpraali Ratsula Veikko Aarre
29.10. Kersantti Eskola Tauno

Turku
Raisio
Turku
Laitila
Turku
Piikkiö
Loimaa

Pienistä iloista suuriin uutisiin

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

www.turunsanomat.fi

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

70 VUOTTA
12.10. Korpraali Kurppa Kauko Arvo
Salo
14.10. Ei sotilasarvoa Palomäki Pirkka Valtteri Lieto
23.10. Ylikersantti Nummela Juha
Turku

26.10. Yliluutnantti Ranki Juha
29.10. Yliluutnantti Rinne Heikki Edvard

Rusko
Loimaa

60 VUOTTA
3.10. Ylikersantti Ketola Timo Raimo
Uusikaupunki
8.10. Luutnantti Leppäkorpi Asko
Salo
9.10. Yliluutnantti Sinisalo Arto Aarne
Laitila
11.10. Alikersantti Lundberg Carl Peter
Turku
21.10. Luutnantti Vuohelainen Pasi Johannes Naantali

50 VUOTTA
7.10. Kapteeni Kettula Pasi Juha
9.10. Vänrikki Ihaksi Tomi Kalevi
19.10. Ei sotilasarvoa Levander Ari
23.10. Alikersantti Käki Mikko Sakari
26.10. Yliluutnantti Puustinen Terho

Turku
Naantali
Turku
Turku
Kaarina

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

