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Älä pelkää
U utisia ja medioita seuratessa tun-

tuu, että maailma on muuttunut 
pelottavaksi paikaksi. Aivan kuin 

joku uhka leijuisi koko ajan nurkan takana. 
Median tapa herättää tunteita ja uhkakuvia 
muokkaa ajatuksiamme ja käsityksiämme 
maailmasta. Sosiaalinen media tuntuu ruok-
kivan ihmisten vastakkainasettelua. 

Ilmapiiri vaikuttaa kärjistyneeltä, jopa pe-
lokkaalta, vaikka todellisuudessa me elämme 
vuosi vuodelta turvallisemmassa maailmassa. 
Korona on toki vakava pandemia ja elämme 
sen suhteen poikkeuksellista aikaa ja turva-
määräyksiin on hyvä suhtautua vakavasti. 
Koronasta huolimatta saamme elää histo-
riallisesti katsottuna turvallisinta ja rauhan-
omaisinta aikaa mitä koskaan aikaisemmin 
olemme saaneet elää. 

Parantuneesta turvallisuustilanteesta huo-
limatta maailma saattaa tuntua pelottavalta 
paikalta. Muutokset maailmassa tuntuvat 
hallitsemattomilta. Sodat ja kriisit, myös 
ilmastonmuutos, vaikuttavat miljoonien ih-
misten elämään. Myös meihin. Miten minun 
ja läheisteni nopeasti muuttuvassa maailmas-
sa oikein käy? 

Pelko lisää vihaa ja katkeruutta. Pelko ku-
tistaa ja jäätää sydäntä, pitää meitä hereillä. 
Pelko estää meitä elämästä ainutlaatuista 
ja merkityksellistä elämää. Elämää, jonka 
olemme lahjaksi saaneet. 

Jeesuksen syntymä muutti maailmaa. Jou-
luevankeliumissa kuulemme, kuinka enkelit 
kertoivat jouluyönä paimenille, että ”Älkää 
pelätkö! Teille on syntynyt Vapahtaja, Hän 
on Kristus.” 

Jokainen joulu on muistutus Jumalan rak-
kaudesta ja turvasta. Kaiken kaaoksen kes-
kellä Marian, Joosefin ja meidän kaikkien 
elämään syntyi pieni lapsi, jolla on suuri 
tehtävä. 

Lapsen tehtävänä on kertoa koko maail-
malle, minulle ja sinulle, että ei hätää. Jumala 
on tässä. Hän on vierelläsi. Ei ole mitään 
pelättävää.

Joulun kirkkain sanoma, Jumalan viesti 
meille ihmisille on, älä pelkää. Voit luottaa 
Jumalaan. Hän kantaa sinua. Hän tietää, että 
sinulla on toivoa. Sinä olet tärkeä. Jokainen 
ihminen on tärkeä. 

On tuleva joulusi millainen tahansa, saat 
turvallisin mielin askeltaa kohti huomista 
ja tulevaisuutta. Me selviämme myös meitä 
koettelevasta pandemiasta. Haasteista huo-
limatta meillä on oikeus olla pelkäämättä ja 
saamme nauttia joulun ajasta ja sanomasta.

 
Hyvää ja rauhallista joulua!

Heikki Arikka,
Malmin 

seurakunnan 
kirkkoherra  

Arvoisa lukija. Kuten tie-
dämme, on vuosi 2020 ol-
lut poikkeuksellinen vallit-

sevan koronapandemian vuoksi. 
Vuosi on haastanut meidät kaikki 
muuttamaan toimintatapojamme 
vallitsevan tilanteen mukaiseksi. 
Esimerkiksi vuosi sitten, kau-
pungilla kävellessä tai julkisessa 
liikenteessä matkustaessa kasvo-
maskia käyttävää olisi tuijotettu 
lähes oudoksuen. 

Nykypäivänä kasvomaski on 
pikemminkin sääntö kuin poik-
keus kotoa poistuttaessa. Me 
suomalaiset olemme pärjänneet 
kansainvälisessä koronavertai-
lussa hyvin, sillä olemme jak-
saneet noudattaa ohjeistuksia 
kuuliaisesti ja mukautuneet val-
litsevaan tilanteeseen vaaditta-
valla vakavuudella. Olemme siis 
jälleen pystyneet kohtaamaan 
kansakuntaamme uhan ja sel-
viytymässä siitä kunnialla.

Tämän ja samalla vuoden vii-

meisen Parivartion lehtiteemana 
on itsenäisyyspäivä. 103-vuo-
tisen itsenäisyytemme aikana 
meitä on ennenkin koeteltu 
kansakuntana ulkoisilla uhilla. 
Itsenäisyyspäivän tienoilla onkin 
mielenkiintoista pohtia nykyajan 
koronapandemiaa ja sota-aikaa 
rinnakkain. Luonnollisesti ja 
onneksi korona ei aiheuta it-
senäisyydellemme vastaavaa 
uhkaa kuin käymämme sodat, 
eikä uhkia siksi pidäkään täysin 
rinnastaa toisiinsa. 

Mutta fakta on, ettei nykyai-
kaista yhteiskuntaamme ole koe-
teltu sotien jälkeen vastaavalla 
tavalla muutoin kuin koronan 
toimesta. Korona-aikaan suoma-
laisilta on vaadittu ja vaaditaan 
edelleen henkistä kriisinsietoky-
kyä, uhrautumista, mukautumis-
kykyä, ja toistemme auttamista. 
Kaikkia näitä vaadittiin myös 
sotien aikana, jolloin kyseiset 
ominaisuudet turvasivat itsenäi-

syytemme. Onkin ollut äärim-
mäisen hienoa huomata, että 
suomalaiset ovat pystyneet säi-
lyttämään samat ominaisuudet 
sotavuosien jälkeenkin ja yhä 
tänä päivänä ne kantavat meidät 
nykyaikaisten kriisien läpi.

Ajankuvaan mukautuminen 
näkyy myös tämän vuotuisissa 
itsenäisyyspäivän juhlallisuuk-
sissa. Juhlia vietetään pääsään-
töisesti virtuaalisesti ja fyysiset 
tilaisuudetkin noudattavat tark-
koja turvallisuusohjeita. Myös 
Puolustusvoimat noudattavat 
viranomaisohjeistuksia ja esi-
merkiksi perinteiset ylentämisti-
laisuudet on Varsinais-Suomen 
alueella peruttu joulukuulta. 
Vastaavasti Reserviläispiirit eivät 
järjestä perinteisiä palkitsemis-
tilaisuuksia, vaan palkitsemiset 
hoidetaan paikallisyhdistysten 
toimesta. 

Juhlien peruminen ei luonnol-
lisestikaan vähennä ylennetty-

jen ja palkittujen reserviläisten 
ansaitsemaa kunniaa. Ylennyk-
set ja palkitsemiset eivät tule 
automaattisesti. Jokainen ylen-
netty ja palkittu on tehnyt töitä 
vuosia tai jopa vuosikymmeniä 
saavutustensa eteen. Haluankin 
onnitella kaikkia ylennettyjä ja 
palkittuja ja kiittää alueemme 
reserviläisiä tärkeästä maanpuo-
lustustyöstä.

Kirjoituksen loppuun haluan 
vielä toivottaa kaikille lukijoille 
rauhallista ja turvallista joulun 
aikaa. Tuleva vuosi on varmas-
ti vielä poikkeuksellinen, mutta 
selviämme varmasti siitäkin sa-
moilla keinoilla kuin tästäkin 
vuodesta.

Terveisin,
Johannes Kossila

V-S Reserviupseeripiiri
puheenjohtaja

Läpi pandemian kohti tulevaa

Meille jokaiselle kulunut 
vuosi on ollut poik-
keuksellinen korona 

pandemian vuoksi. Olemme 
kuitenkin selvinneet kansa-
kuntana varsin hyvin. On tär-
keää, että jokainen meistä 
jatkossakin jaksaa noudattaa 
viranomaisten antamia ohjei-
ta ja määräyksiä.

Menneitten polvien työn tu-
loksena sodista nousseen 
Suomen menestystarina on 
ainutlaatuinen. Meillä on kes-
tävyyttä kohdata vaikeuksia 
ja uskoa niiden voittamiseen. 
Meillä on tahtoa puolustaa 
arvojamme ja maatamme. 
Tästä kaikesta on edesmen-
nyt Mannerheimin-ristin rita-
ri Tuomas Gerdt todennut 
seuraavasti: ”Uskomme, 
että olimme oikealla asialla, 
oikeassa paikassa, oikeaan 
aikaan ”sotilaana sotilaiden 
joukossa. Mannerheim-ristin 
ritarien aikakausi on päät-
tynyt, mutta perintö jää. 
Tasavallan presidentin Sauli 
Niinistön sanoin: ”Me kiitäm-
me, me kunnioitamme ja me 
muistamme!”

Puolustusvoimien 280 000 
sotilaan sodanajan vahvuu-
desta yli 95 % on reserviläi-
siä. Tehokas varusmiespalve-
lus ja riittävät reservin ker-

tausharjoitukset ovat tärkeä 
osa Suomen puolustuskykyä. 

Vuonna 2021 Puolustusvoi-
mat varautuu käskemään yli 
19 000 reserviläistä kertaus-
harjoituksiin, ja sama tavoite 
säilyy myös tulevina vuosina. 
Tässä ei ole suurta kasvua vii-
me vuosien tavoitteisiin, mut-
ta tämän vuoden toteutuvia 
lukuja pienentävät koronaepi-
demian vaikutukset ja se, että 
reserviläisten harjoitustoimin-
ta oli suuren osan vuodesta 
tauolla. Vapaaehtoisissa har-
joituksissa Puolustusvoimat 
valmistautuu kouluttamaan 
noin 12 000 reserviläistä 
ensi vuonna. Tavoite oli sama 
myös tänä vuonna, mutta ko-
rona on vähentänyt vapaaeh-
toisiakin harjoituksia.

Puolustusvoimien komen-
taja kenraali Timo Kivinen 
on syksyn aikana maininnut, 
että kaikkien reserviläisten 
yhteydenpitomahdollisuuksia 
Puolustusvoimiin tulee pa-
rannettavan. Sähköisiä pal-

veluita kehitetään siten, että 
tulevaisuudessa reserviläiset 
voivat itse päivittää tiedot 
halukkuuksista, ammattitut-
kinnoista ja osaamisesta jär-
jestelmään. 

Vastaavasti Puolustusvoi-
mat voi samaa järjestelmää 
käyttäen tarjota tietoa kou-
lutustilaisuuksista, tulevista 
harjoituksista sekä sodan 
ajan tehtävistä. Sähköisten 
palveluiden avulla henkilön 
osaaminen saadaan entistä 
paremmin hyödynnettyä poik-
keusolojen tarpeisiin.

Lisäksi hän on painottanut 
paikallispuolustuksen tärkeää 
roolia. Kivisen mukaan Puo-
lustusvoimat on tunnistanut 
tarpeen uudistaa paikallis-
puolustusta lähivuosina. Pai-
kallispuolustuksella lisätään 
kriisivalmiutta ja varautumis-
ta koko valtakunnan alueella. 
Uudistus tuo reserviläisille 
uusia osaamis- ja valmiusvaa-
timuksia, ja se laajentaa re-
serviläisten mahdollisuuksia 

osallistua sotilaallisen maan-
puolustuksen eri tehtäviin.

Olkaamme valmiita vastaa-
maan puolustusvoimien haas-
teeseen!

Parhaimmat onnittelut kaikille 
itsenäisyyspäivänä ylennetyil-
le ja palkituille.

Vexi Salmen joululaulun sa-
noin toivotan kaikille rau-
haisaa joulua;
”On jouluyö, sen syvä rauha 
leijuu sisimpään
Kuin oisin osa suurta kaik-
keutta
Vain kynttilät ja kultanauhat 
loistaa hämärään
Vaan mieleni on täynnä kirk-
kautta
Näin sydämeeni joulun teen ja 
mieleen hiljaiseen
Taas Jeesus-lapsi syntyy uu-
delleen”

Erkki Lehmus
päätoimittaja

Valmiina parempaan vuoteen
Menneitten polvien työn 

tuloksena sodista 
nousseen Suomen menestystarina 

on ainutlaatuinen."
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Suvi Lähteenmäki

O ripään reservialiupsee-
rit ry järjesti kuudetta 
kertaa Villen jotoksen 

Oripäässä lokakuun lopul-
la. Nimensä jotos on saanut 
idean isän Ville Auramaan 
mukaan. Ensimmäinen Vil-
len Jotos järjestettiin Oripään 
Peräsuon maastossa vuonna 
2015. Tuolloin jotokselle 
osallistui 12 partiota. Vuon-
na 2018 Jotos siirrettiin Ori-
päänkankaalle. 

Vuosien mittaan niin rei-
tin pituus kuin osallistuja-
määräkin on kasvanut. Tänä 
vuonna jotokselle osallistui 
ennätysmäiset 43 partiota. 
Vallitseva koronatilanne ja 
suuri osallistujamäärä huo-
mioiden, piti jotosjärjestelyt 
suunnitella erityisen huo-
lella. Jo edellisenä vuonna 
jotokselle osallistui yli 30 
partiota, jolloin partioiden 
lähtövälejä supistettiin vii-
destä minuutista kolmeen 
minuuttiin. Tämä kuitenkin 

ruuhkautti muutamia raste-
ja.

Jotosjärjestelyissä alus-
ta asti mukana ollut Matti 
Kulmanen päätyi ratkaisuun, 
että lähtijät jaetaan kahteen 
osastoon. Toinen osasto läh-
ti kiertämään jotoksen Ori-
pään Myllykylästä, toinen 
osasto muutaman kilomet-
rin päästä Metsästysmajal-
ta. Kaikki partiot kuiten-
kin kiersivät saman lenkin 
suorittaen 9 rastia. Matin 
suunnitelma onnistui täydel-
lisesti, eikä ruuhkia syntynyt. 
Mikä tärkeintä, jotoksella ei 
syntynyt myöskään Korona-
altistumisia. Reitin pituus oli 
noin kymmenen kilometriä.

Naapuriyhdistysten 
yhteinen ponnistus
Vuosien mittaan lähiseudun 
yhdistykset ovat vastanneet 
rastijärjestelyistä yhdessä re-
serviläisjäsenten kanssa. Tä-
nä vuonna mukana oli mm. 
Pöytyän Pöllöt, Keihäskos-

ken Martat, Kyrön Seudun 
Urheiluautoilijat, Oripään 
VPK sekä Oripään Metsäs-
tysseura. 

Tehtävät eivät vaadi erityis-
osaamista. Pöytyän Pöllöjen 
rastilla yritettiin arvailla sa-
navinkkien avulla suomalai-
sia yhtyeitä ja artisteja. Met-
sästysseuran rastilla yritettiin 
saada heitettyä kettinkilenkki 
peuransarviin. Erkki Halki-
vaha oli rastilleen luonut ra-
kennustyömaan ja pisteitä sai 
muun muassa suojavälinei-
den oikeasta käytöstä. Tänä 
vuonna kaikki rastit pidettiin 
ulkotiloissa ja jokaiselta ras-
tilta löytyi käsidesiä. Jotok-
selle osallistuneita muistutet-
tiin turvavälien pitämisestä ja 
hyvästä hygieniasta.

Jotokselle on osallistunut 
vuosien varrella niin per-
hejoukkueita, työ- ja tyky-
porukoita sekä ystävyksiä. 
Tapahtuma on maksuton ja 
pääpuuhastelijana toimiva 
Ville Auramaa on hankkinut 
partioille reilusti palkintoja. 

Vuodesta 2018 alkaen voitta-
jalle on annettu kiertopalkin-
to. Vuonna 2018 palkinnon 
sai oripääläinen Myllykylän 
Woima-partio. Viime vuonna 
palkinto meni loimaalaiselle 
Team Saloselle. 

Vuonna 2020 jotoksen 
voitti TuKoResin joukkue 
Turusta. Joukkue osallistui 
jotokselle ensimmäistä ker-
taa ja he olivat huomanneet 
ilmoituksen sattumalta Fa-
cebookista. Vallitsevasta ti-
lanteesta johtuen mainonta 
toteutettiin vain juurikin 
Facebookissa ja paikallis-
lehdessä. 

Tiedolla, taidolla 
ja tuurilla
Vuosien mittaan tapahtuman 
suosio on kiirinyt lähiseudul-
le hyvin. Tapahtuman ajan-
kohdaksi on valikoitunut lo-
kakuun viimeinen perjantai. 
Näin ollen tapahtuma ei kil-
paile keväällä järjestettävän 
Wihtorin Syrjähypyn kanssa 

vaan päinvastoin täydentää 
seudun pienoisjotostarjontaa. 

Siinä missä Wihtorin Syr-
jähyppy on hivenen soti-
laallisempi, on Villen Jotos 
matalan kynnyksen tapahtu-
ma. Useampi partio suuntasi 
tapahtuman jälkeen kotiin 
nukkumaan palatakseen aa-
mulla suunnistamaan samaan 
maastoon Heikin kaksi pe-
ninkulmaa -tapahtumaan. 

Osallistujien mukaan 
Villen Jotokselle tullaan 
haastamaan itsensä pimeäs-
sä maastossa sekä suoritta-
maan siinä samalla mielen-
kiintoisia tehtäviä. Tiedolla 
ja taidolla ei välttämättä 
kisaa voita, tuuriakin tar-
vitaan. Ja vähän huumoria-
kin. Jokainen maaliin tullut 
voi tuntea itsensä kuitenkin 
voittajaksi.

Ville Auramaan ideoimasta jotoksesta tuli Oripäähän traditio

Ville Auramaa testasi Oripään Metsästysseuran rastilla, 
miten kettingin saa jäämään peuransarviin. 

Hannu Lahti

L oimaan Heikinpirtillä 
pidettiin tämänvuo-
tinen piirin yöpartio-

kilpailu perjantaina 16.10. 
Järjestäjät olivat aluksi epä-
varmoja, uskaltaisivatko ki-
sailijat lähteä korona-aikaan 
liikkeelle ja tulisiko kisaan 

niin paljon ilmoittautumisia, 
että kisa voitaisiin pitää. Vii-
meiseen ilmoittautumispäi-
vään mennessä ilmoittautu-
neita oli juuri rajaksi asetettu 
kymmenen partiota ja kisa 
järjestettiin.

Kilpailupäiväksi sattui au-
rinkoinen ja kuulas ilta. Tark-
kuusheitto ehdittiin suoritta-

maan ulkona päivänvalossa. 
Sisätilassa suoritetun ekoase-
ammunnan jälkeen päästiin 
suunnistusosuuteen, jossa 
partiona suunnistetaan hajaan-
tumisrastille sieltä hajaantuen 
hajontarasteille ja jälleen ko-
koontuen kokoontumisrastilla. 

Suunnistuksen lähtö to-
teutettiin ratamestari Matti 

Ylitalon suunnitelman mu-
kaan yhteislähtönä. Paitsi, 
että kilpailu saatiin näin no-
peammin läpi, oli tavoitteena 
myös saada pientä pöhinää 
kisaan, joka pienen osallistu-
jajoukon takia muuten olisi 
jäänyt näkemättä. Kisailijat 
Loimaalla olivat pääosin tut-
tua kokenutta kaartia mutta 

ilahduttavana seikkana mu-
kana nähtiin myös nuoria, 
parhaassa reserviläisiässä 
olevia kisaajia.

Piirin tavoitteeksi on ase-
tettu, että koronatilanteesta 
huolimatta toimintaa pyri-
tään viemään mahdollisim-
man normaalisti eteenpäin. 
Toiminnan myöhemmän 

jatkuvuuden kannalta tämä 
on ensiarvoisen tärkeää, tun-
tumaa kilpailujen järjestämi-
siin ja niihin osallistumisiin 
ei saa kadottaa. Poikkeusti-
lanne loppuu aikanaan ja sen 
jälkeen on hyvä, että toimi-
jat edelleen ovat osaavina ja 
aktiivisia kilpailijoina sekä 
kilpailujen järjestäjinä.

VILLEN JOTOKSEN TULOKSET
1. TUKORES (Riku Pihlaja, Aleksi Elovaara, 

Jussi Tamminen, Oskari Nääjärvi) 69,5 
pistettä

2. Eksyksissä (Toni Mäkinen, Tiina Mäkinen, 
Henna Arola, Pasi Arola) 69 pistettä

3. Kyliltä Kerätyt (Henna Uotila, Taru Isota-
lo-Virtanen, Niina Kreivilä, Kaija Päätalo, 

Marianne Haitti) 68 pistettä
4. Alastaron reserviläiset 67,5 pistettä
5. Latvaan Ukot 66,5 pistettä
6. Erä-Pirjot 66 pistettä
7. Loimaan Palokuntalaiset 65,5 pistettä
8. OrPo 64,5 pistettä
9. Menninkäiset 64 pistettä
10. Timanttiset Rossit 63,5 pistettä

10. Tiukkikset 63,5 pistettä
10. Mettäläiset 63,5 pistettä
13. Hevosmiesten Kilta 62 pistettä
13. Raakit 62 pistettä
13. Team Salonen pistettä
13. Heimoveljet 62 pistettä
17. Mäkitalon Jahti 61,5 pistettä
17. MarPat 61,5 pistettä,

19. Team Kunta pistettä
20. Ruska Tules 60 pistettä
21. Villi Kortti 59,5 pistettä
22. Panssaripartio 59 pistettä
23. Team Wille 58,5 pistettä
24. Team Pihisevän sumpin metsästäjät  

 58 pistettä

Piirin yöpartiokilpailu käytiin Niinijoen maisemissa Loimaalla

Partioita yössä

Kokoontumisrastilla oli aikaa lämmitelläkin.

Satu Bragge

Suunnistuksen yhteislähtö oli näyttävää katseltavaa.

Suvi Lähteenmäki
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LYHYET

RUK:n juhlakirja 
käy kaupaksi
Reserviupseerikoulun 100-vuo-
tisjuhlallisuudet siirtyivät ko-
ronaepidemian vuoksi kesälle 
2021. Juhlakirja ilmestyi kui-
tenkin suunnitelmien mukai-
sesti kesäkuussa 2020. 

Juhlakirjasta saa kuvan 
reserviupseerikoulutuksen 
järjestämisestä kaikissa puo-
lustushaaroissa. Koulutusta 
on annettu noin 30 joukossa 
ainakin 18 paikkakunnalla. 
Yksi mielenkiintoisimmista 
koulutuspaikoista on ollut 
purjekoululaiva Suomen Jout-
sen pitkillä koulutuspurjeh-
duksillaan. 

Oma merkittävä vaiheensa 
oli uudelleen nimetyllä Upsee-
rikoululla sotien aikana Niini-
salossa. Koulutuksen haasteet 
ovat esillä myös aselajikouluis-
sa. Kirja esittelee upseerioppi-
laan elämää, koulutusta, aseita, 
varusteita ja välineitä vuosien 
varrella. Opiskelua tukevan op-
pilaskuntatyön rooli tulee myös 
hyvin esille. Juhlakirja on omis-
tettu Suomen nuorisolle.

Kirja on 562 sivua sisältävä 
A4-kokoa oleva nelivärinen 
kuvateos. Sen kokonaispai-
nosmäärä on 6 000 kappa-
letta, joista numeroita kirjoja 
oli 700 kappaletta. Numeroi-
duista kirjoista 200 kappaletta 
valmistettiin nahkakantisina. 
Lähes kaikki numeroidut ja 
nahkakantiset kirjat on myy-
ty loppuun, mutta peruskirjaa 
(49,00 euroa plus postikulut) 
on edelleen saatavissa.

Omat tiedot 
ajantasalle
RUL:n jäsen; pidäthän tietosi 
ajan tasalla, jotta ne ovat oikein 
myös jäsenkortissasi? Muista 
käyttää jäsenrekisterin eAsioin-
tipalvelua, jossa voit päivittää 
omia henkilötietojasi, tarkastel-
la jäsenyyksiäsi ja luottamus-
tehtäviäsi sekä tulostaa jäsen-
maksulaskusi. Jäsenrekisteriin 
on hyvä päivittää esimerkiksi 
muuttuneet reservin arvot se-
kä uusi sähköpostiosoite, siten 
liiton, piirin ja yhdistysten tie-
dotteet löytävät paremmin vas-
taanottajalleen. 

Tarvitset jäsennumeroasi 
päästäksesi kirjautumaan eAsi-
ointipalveluun. Jäsennumeron 
löydät jäsenkortistasi tai voit 
kysyä sitä liiton järjestösih-
teeriltä.

Mika Kalliomaalle 
ansioristi
Parivartion tukirenkaan suo-
jelija, prikaatikenraali Mika 
Kalliomaa, palkittiin 6. joulu-
kuuta Reserviläisliiton Ansio-
ristillä. Vuonna 1976 perustet-
tu huomionosoitus on Reser-
viläisliiton vanhin. Kalliomaa 
työskentelee Porin prikaatin 
komentajana. 

Vahvaa tahtoa ja uskoa tulevaan tarvitaan edelleen 

Kiitos, kotimaamme
Tuula Rahkonen

P oikkeusvuonna myös 
itsenäisyyttä juhlit-
tiin poikkeuksellises-

ti, mikä varmasti kirkastaa 
isänmaamme arvoa vielä 
entisestään. Taistellessamme 
virusta vastaan korostuu tur-
vallisuuden ja luottamuksen 
tärkeys. Isänmaasta ja toisis-
tamme on pidettävä erityi-
sen hyvää huolta. Olemme 
kuitenkin kansakuntana 
selvinneet varsin hyvin. On 
tärkeää, että jokainen meistä 
on jatkossakin mukana tässä 
taistelussa. 

Itsenäisyyspäivänä, si-
niristilippujen liehuessa, 
muistamme kunnioituk-
sella ja kiitollisuudella 
kaikkia sankarivainajia ja 
veteraaneja sekä heidän 
uhrauksiaan isänmaamme 
hyväksi. Sotavuosina ajat 
olivat vaikeat. Kun käsky 
kävi, niin mentävä oli. So-
dan sankareilla oli kuiten-
kin kestävyyttä kohdata 
vaikeuksia ja vahva usko 
niiden voittamiseen. 

Heillä oli myös tahtoa 
puolustaa arvojamme ja 
maatamme. Tuota vahvaa 
tahtoa ja uskoa tulevaan 
me tänäkin päivänä tar-

vitsemme taistellessamme 
suurta tuntematonta vas-
taan. 

Ritareista viimeinen on 
poissa
Sotahistorian eräs aikakausi 
päättyi, kun Mannerheim-
ristin ritareista viimeinen 
Tuomas Gerdt kutsuttiin 
viimeiseen iltahuutoon. Vii-
meisen ritarin lähtemisen 
surusanomassa on paljon 
lopullista, mutta samalla 
myös ikuisesti kestävää. 
Vaikka ritarit ovat poissa, 
niin kiitollisuus ja kunni-
oitus heitä kohtaan säilyy. 
Me muistamme – ”vaikka 
poissa on veljet”. Eikä tämä 
muisto saa himmetä kos-
kaan. 

Askaisten ritaripuisto tuo 
esille Marsalkka Manner-
heimin perinteen ja ritarei-
den kunnioituksen vaikutta-
valla tavalla. Ritaripuisto on 
kunnianosoitus veteraani-
sukupolvelle siitä sankaruu-
desta ja rohkeudesta, mitä 
he isänmaatamme kohtaan 
osoittivat. 

Nöyrän kiitollisina so-
tiemme sankareita kohtaan 
voimme yhtyä jalkaväen 
kenraali, Mannerheim-ris-

tin ritari, Adolf Ehrnroothin 
sanoihin: ”Suomi on hyvä 
maa. Tämä on paras paikka 
meille suomalaisille. Suomi 
on puolustamisen arvoinen 
asia, jonka paras puolustaja 
on Suomen Kansa.”

Hiljentyminen 
ritarikivillä

Perinteitä kunnioittaen 
Louhisaaren reserviläiset 

järjestivät poikkeusolot 
huomioiden pienimuo-
toisen seppeleenlasku- ja 
hartaustilaisuuden Rita-
ripuistossa. Tilaisuus toi 
paikalle kymmenittäin 
maanpuolustushenkisiä 
ihmisiä, jotka halusivat 
kunnioittaa ritareiden 
muistoa hiljentymällä ri-
tarikiven äärellä. 

Seppeleen kunniakivelle 
laskivat Maskun kunnan 

edustajat. Hartaushetken 
piti rovasti Terhomatti Hä-
meenkorpi. Tilaisuudessa 
pidettäväksi ja myöhem-
min striimattuna näytettä-
väksi suunniteltu puolus-
tusvoimien operaatiopääl-
likkö kenraalimajuri Pasi 
Välimäen juhlapuhe on 
luettavissa Askaisten rita-
ripuiston ja Louhisaaren 
reserviläisten Facebook-
sivuilla.

Tuula Rahkonen

Askaisten Ritaripuiston kunniakivi on juhlava muistomerkki, myös maanpuolustuksellisiin tilaisuuksiin.

Viimeisen ritarin kivi.
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AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTAVuoden päättyessä
P oikkeuksellinen vuosi 

2020 alkaa lähestyä 
loppuaan. Koronan 

kanssa elämiseen liittyvien 
sopeuttamistoimenpiteiden 
myötä myös aluetoimiston 
loppuvuoden rutiineihin 
tehtiin muutoksia. Joulun 
lähestymisestä on perintei-
sesti muistuttanut Rannik-
kolaivaston ja aluetoimiston 
yhdessä järjestämä veteraa-
nisukupolven joululounas, 
joka vallitsevasta koronati-
lanteesta ja varo-ohjeistuk-
sesta johtuen jouduttiin pe-
rumaan. Myös itsenäisyys-
päivän juhlintaan kuulunut 
reserviläisten ylennys- ja 
palkitsemistilaisuus ei toteu-
tunut totutussa laajuudessa. 

Itsenäisyyspäivän perintei-
siin kuuluu niin palveluk-
sessa kuin reservissä olevien 
sotilaiden ylentäminen kor-
keampiin sotilasarvoihin. 
Moni on varmasti tänäkin 
vuonna ilahtunut saamas-
taan ylennyksestä, ja osaa ih-
metyttää miksi oma nimi ei 
löytynyt listalta. Reserviläis-
ten ylentäminen on tarkkaan 
säädeltyä, ja toimivalta pe-
rustuu lakiin ja asetukseen. 
”Tasavallan presidentti ylen-
tää vänrikin ja aliluutnantin 
sotilasarvoihin sekä niitä 

ylempiin tai nimeltään niitä 
vastaaviin sotilasarvoihin”. 

Upseerien osalta aluetoi-
miston tehtävä on laatia 
esitys valvontavastuullaan 
olevien reserviläisten ylentä-
misestä johtoesikuntiemme 
käsiteltäväksi ennen lopul-
lista Tasavallan presidentin 
esittelyä. Aluetoimiston pääl-
likön toimivaltaan kuuluu re-
serviin ja varareserviin kuulu-
van ylentäminen miehistön 
ja aliupseerin sotilasarvoihin.  

Koko ylentämisjärjestelmän, 
ja myös reservin ylentämisen, 
perimmäisenä tarkoituksena 
on sodan ajan Puolustusvoi-
mien joukkojen sotilasarvoihin 
perustuvan esimiesjärjestelmän 
luominen ja ylläpitäminen. 
Ylentäminen edellyttää aina, 
että henkilö on sijoitettu tai 
sijoitettavissa sodan ajan tehtä-
vään, joka vastaa sotilasarvon 
mukaista esimiesasemaa, tai 
henkilö on henkilövarauksella 
varattu muuhun poikkeusolo-
jen tehtävään. 

Ylennettävällä tulee olla 
osaaminen arvoa vastaavaan 
sodan ajan tehtävään, ja hä-
nen on oltava ominaisuuk-
siltaan tehtävään soveltuva. 
Reservin ylennyksen yleisenä 
edellytyksenä on, että hen-
kilö on edellisen ylennyksen 

jälkeen osallistunut Puolus-
tusvoimien johtamaan reser-
vin koulutukseen sotilasar-
voa vastaavassa tehtävässä 
tai on palvellut sotilaallisessa 
kriisinhallintatehtävässä. 

Henkilövarauksella varat-
tujen osalta kertausharjoi-
tuskoulutusta tai kriisinhal-
lintapalvelusta ei vaadita. 
Henkilövarattujen aktiivista 
toimintaa Puolustusvoimien ja 
maanpuolustuksen tehtävissä 
voidaan pitää lisäansioina. 
Huomioitavaa on, että eri-
tyistapauksissa, ilman reservin 
harjoitustoimintaa, muutoin 
aktiivisesti maanpuolustuksen 
alalla toiminut reserviläinen 
voidaan ylentää maanpuolus-
tukseen liittyvien lisäansioi-
den perusteella. Edellytyksenä 
ylennykselle on, että edellises-
tä ylennyksestä on kulunut so-
tilasarvosta riippuen neljästä 
seitsemään vuotta ja viimei-
simmän reservin koulutusta-
pahtuman arvostelujen tulee 
olla vähintään tasoa kolme. 

Majurin ja everstiluut-
nantin arvoihin ylentämisen 
osalta Pääesikunta ratkaisee 
Tasavallan presidentin pää-
tettäväksi laadittavat ylen-
nysesitykset varsin tiukkaa 
seulaa käyttäen, ja aina eivät 
edes vaadittujen kertaushar-

joitusvuorokausien ja sodan 
ajan tehtävävaatimuksen 
täyttäminen ole riittävä pe-
ruste ylennykselle. 

Kunniamerkkejä 
ansioituneille
Ylentämisjärjestelmän tar-
koitus on siis sotilasarvoihin 
perustuva esimiesjärjestel-
män luominen. Palkitsemis-
järjestelmässä arvostetuin 
toimenpide on henkilön pal-
kitseminen kunniamerkillä 
tai mitalilla. Kunniamerkki-
en osalta todettakoon, että 
Puolustusvoimain komenta-
ja voi esittää Suomen Lei-
jonan ja Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikuntien kun-
niamerkkejä vain Puolustus-
voimien palveluksessa olevil-
le, ja ulkomaisille sotilaille. 

Sen sijaan Puolustusvoi-
main komentaja voi myön-
tää sotilasansiomitalin myös 
Puolustusvoimiin kuulumat-
tomalle. Puolustusvoimain 
komentajan myöntämän 
Sotilasansiomitalin myön-
tämisperusteena, puolustus-
voimiin kuulumattomalle 
henkilölle, on aina puolus-
tusvoimien hyväksi tehty 
erityisen ansiokas työ. 

Puolustusvoimain ko-

mentaja voi lisäksi esittää 
Vapauden Ristin ritari-
kunnan kunniamerkkiä 
rauhanturvatehtävissä an-
sioituneelle reserviläiselle 
tai muutoin ansioituneelle 
Puolustusvoimien ulkopuo-
lisille henkilöille. Viimeisin 
Porin prikaatin henkilöstö-
alan muistissa oleva VRR:n 
kunniamerkki reserviläiselle 
on myönnetty kriisinhallin-
taoperaatiossa taistelutilan-
teeseen joutuneelle ja siinä 
ansioituneelle henkilölle. 

Suomen Leijonan ja Suo-
men Valkoisen Ruusun ri-
tarikuntien kunniamerkkejä 
myönnetään ansioituneille 
kansalaisille myös muiden 
kuin sotilaalliseen maan-
puolustukseen liittyvien an-
sioiden perusteella. Tällöin 
esityksen ritarikunnalle laatii 
joku Puolustusvoimien ulko-
puolinen taho. Vallitsevaksi 
käytännöksi on vakiintunut, 
että sotilaita ja sotilaallisista 
ansioista palkitaan ensisijai-
sesti Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä ja itsenäisyys-
päivänä on siviilien vuoro.

Hyvää juhlan aikaa
Suomen juhliessa itsenäi-
syyttään myös alueemme 

reserviläisiä ylennettiin kor-
keampiin sotilasarvoihin ja 
palkittiin kunniamerkeillä. 
Onnittelut ylennetyille ja 
palkituille. Vaikka kaikkia 
ei tälläkään kerta voitu 
ylentää tai palkita niin se 
ei tarkoita, että jokainen 
reserviläinen ei olisi meille 
tärkeä ja ette olisi mielis-
sämme. 

Rauhallista joulunaikaa 
ja entistä onnellisempaa 
uuttavuotta 2021 kokoa 
aluetoimiston väen puolesta 
toivottaen,

Petteri Iitti
everstiluutnantti
toimistopäällikkö
Lounais-Suomen 

aluetoimisto

Tervehdys Parivartion 
tukirenkaan suojelijalta
A rvoisat Parivartion tukiren-

kaan jäsenet. Harmikseni 
emme tapaa perinteisellä 

joululounaalla tänä vuonna. Olisin 
mielelläni kiittänyt teitä työstänne 
henkilökohtaisesti. Tilaisuuden pe-
ruminen näissä oloissa on vastuul-
linen ja järkevä päätös.

Kiitos tukirenkaan jokaiselle jä-
senelle tärkeästä työstänne yhtei-
sen turvallisuutemme eteen. Näinä 
aikoina huomaamme kuinka olen-
naista on kaikkien yhteiskunnan 
toimijoiden osallistuminen Suomen 
turvallisuuden tekemiseen, kukin 
tahollaan.

Vuosi 2020 jää meidän kaikki-
en muistiin poikkeusvuotena. Ko-
konaisturvallisuuden uhissa on jo 
pitkään ollut listattuna pandemia 
yhtenä yhteiskunnan turvallisuutta 
haastavana uhkana. 2000 -luvun 
alkuvuosina THL:n pääjohtaja 
kirjoitti Turvallisuuskomitean jul-
kaisemassa Turvallinen Suomi -jul-
kaisussa, että pandemian uhka on 
kohonnut ja sen puhkeaminen on 
todennäköinen seuraavan vuosi-
kymmenen kuluessa. 

Kaikkiin yhteiskunnan uhkiin 
emme voi varautua ennalta aukot-
tomasti, mutta olennaista on yhteis-
kunnan kyky toipua kriisin iskiessä. 
Tämä resilienssi syntyy osaamisesta, 
henkisestä valmiudesta eli tahdosta 
sekä materiaalisesta valmiudesta. 
Kokonaisuudessa ottaen mielestäni 

suomalaisen yhteiskunnan toipu-
miskyky on osoittautunut hyväksi 
koronaviruksen iskiessä maailman-
laajuisesti haastamaan turvallisuut-
tamme.

Myös Puolustusvoimille ja Porin 
prikaatille koronavirukseen liittyvä 
terveysturvallisuus on ollut haas-
tava. Heti alusta lähtien ymmär-
simme, että varuskunnan kaltaiset 
olosuhteet ovat aina olleet otollisia 
virusten leviämiselle. Asetimme it-
sellemme kolme tavoitetta koronan 
torjuntaan. Ensinnäkin meille on 
varusmiesten, reserviläiset ja palka-
tun henkilöstön turvallisuus tärkein 
asia, joten terveysturvallisuustilanne 
nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. 

Toiseksi halusimme varmistaa, et-
tä kaikissa olosuhteissa pystymme 
täyttämään Puolustusvoimien pää-
tehtävät. Kolmanneksi näimme, et-
tä Puolustusvoimien osallistuminen 
yhteiskunnan koronan torjuntaa on 
tärkeää.

Olemme pärjänneet hyvin, toistai-
seksi. Koronan alusta Porin prikaa-
tissa on palvellut noin 5 000 nuorta. 
Vain kuusi heistä on sairastunut. 
Kaikki kotona ollessaan. Korona 
on pystynyt poissa varuskunnasta. 
Ymmärrämme, että syksyn korona-
aalto haastaa erityisesti meitä, kun 
nuorten sairastuneisuus on kasva-
nut merkittävästi. 

Kaiken koronatoimien varjossa 
olemme pystyneet toteuttamaan 

päätehtävämme hyvin. Koulutusta-
voitteet on pystytty saavuttamaan. 
Ainut iso ongelma keväällä oli yh-
teisharjoitusten puuttuminen ja sen 
tuoma osaamisvaje. Nyt syksyllä 
olemme toteuttaneet yhteisharjoi-
tukset koronarajoitukset huomioi-
den. Sama koskee kertausharjoituk-
sia ja Puolustusvoimien vapaaehtoi-
sia harjoituksia. 

Suorituskyvyn kannalta on olen-
naista, että pystymme toteuttamaan 
reservin koulutuksen suunnitelmien 
mukaan. Nyt jo tiedämme, että ko-
rona ei häviä ensi vuoden alkupuo-
lellakaan. Tammikuussa aloittavan 
saapumiserän koulutus aloitetaan 
täysillä koronarajoituksilla. Nähtä-
väksi jää milloin ja millaisena vanha 
arki palaa yhteiskuntaan ja Puolus-
tusvoimiin.

Valmius on tärkein rauhanaikai-
nen päätehtävämme. Korona on 
myös haastanut sen toteuttamista. 
Olemme kuitenkin pystyneet pi-
tämään kaikilta osin käsketyn ja 
suunnitellun valmiuden, jopa ke-
hittämään sitä suunnitellusti. Val-
mius on kevään 2014 jälkeisessä 
turvallisuusympäristössämme joka-
päiväistä työtä myös maavoimien 
joukko-osastoissa. Pääosin valmiu-
teen liittyvät toimet eivät näy ulos-
päin, mutta viranomaisyhteistyöhön 
liittyvät tehtävät näkyvät pääosin 
julkisuuteen. Niitä on ollut myös 
paljon koronaan liittyen. Näkyvin 

ja isoin Porin prikaatille oli Puomi-
operaatio Uudenmaan eristämisek-
si. Saimme myös siitä paljon oppia.

Tällä lyhyellä tervehdyksellä ha-
lusin päivittää teille muutaman vä-
lähdyksen Porin prikaatin ajankoh-
taisista asioista, koska perinteisesti 
lounaalle en sitä teillä voinut kertoa. 

Kiitos vielä kerran kaikille työs-
tänne Parivartion ja sitä kautta yh-
teisen turvallisuutemme eteen.

Toivotan kaikille rauhallista ja 
yhteisöllistä joulun aikaa!

Mika Kalliomaa
prikaatinkenraali

Porin prikaatin 
komentaja
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LYHYET

Olli Nyberg jättää 
Reserviläisliiton
Reserviläisliiton pitkäaikainen 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg 
ja liiton hallitus sopivat 10. jou-
lukuuta Nybergin työsuhteen 
päättämisestä.

Valtiotieteiden maisteri Nyberg 
aloitti liiton palveluksessa järjes-
tösihteerinä joulukuussa 1990 ja 
toimi ensimmäiset kaksi vuotta 
myös Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n projektisihteerinä liittyen 
vuonna 1992 toteutettuun Tuem-
me Turvallisuutta -keräykseen. 
Toiminnanjohtajan tehtävää hän 
on hoitanut Reserviläisliitossa 
vuoden 1997 lopulta saakka. 
Reserviläisliiton hallitus käsitteli 
myös uuden toiminnanjohtajan 
hakuprosessia, josta tiedotetaan 
erikseen. Toistaiseksi toiminnan-
johtajan tehtäviä hoitaa omien 
töidensä ohella järjestöpäällikkö 
Suvi Salo.

Rakovalkeita 
Alastarolla
Alastarolaisten yhdistysten joulu-
ikkunat ovat ensimmäisestä ad-
ventista alkaen auenneet päivit-
täin. Ikkunoita availlaan jouluaat-
toon asti. Alastaron reserviläisten 
luukun vuoro oli itsenäisyyspäi-
vänä, jolloin ihasteltiin Markku 
Erelän toteuttamia rakovalkeita.

Etämarssit vuoden 
maanpuolustusteko
Reserviupseeriliitto on myön-
tänyt vuoden 2020 maanpuo-
lustusteko -tunnustuksen erityi-
sesti reserviläisille suunnatuille 
etämarssitapahtumille. Varus-
telekan etäsotilasmarssitapah-
tumaan huhtikuun viimeisenä 
viikonloppuna osallistui noin 3 
000 marssijaa. Reserviläisurhei-
luliiton Four Day Marsch -etä-
marssitapahtumaan heinäkuun 
lopulla osallistui yli 750 marssi-
jaa. Koronavirusepidemian 
takia monet liikuntatapahtumat 
on jouduttu perumaan vuon-
na 2020. Etämarssitapahtumat 
mahdollistivat ison joukon sa-
manaikaisen osallistumisen omil-
la paikkakunnillaan. Osallistu-
miskynnystä alensi mahdollisuus 
valita itse oma marssimatka, oma 
varustus sekä tarkka ajankohta 
marssille. Tapahtumien yhteisöl-
lisyyttä pidettiin yllä vilkkaalla ja 
vuorovaikutteisella viestinnällä 
sosiaalisessa mediassa. 

Vaikka mainitut tapahtumat 
oli ensisijaisesti suunnattu aktiivi-
sille reserviläisille, niin marsseille 
osallistui myös paljon muitakin 
henkilöitä joka puolelta Suomea 
sekä useasta muusta maasta.

Lukiolaisten turvalli-
suuspolitiikan ja ko-
konaisturvallisuuden 

tietämystä mittaava tieto-
kilpailu Turpotietäjä 2020 
käynnistyi alkukilpailulla 
eri puolilla Suomea 8. loka-
kuuta. Covid-19 -tilanteesta 
huolimatta ensimmäistä ker-
taa järjestettyyn valtakunnal-
liseen kilpailuun saatiin mu-
kaan lähes 400 opiskelijaa 
47 lukiosta. Varsinaissuoma-
laisia lukioita osallistui neljä: 
Halikon lukio, Kerttulin lu-
kio Turusta, Naantalin lukio 
ja Novidan Loimaan lukio. 

Maanpuolustustiedo-
tuksen Suunnittelukunnan 
(MTS) vuosittaisten mielipi-
demittausten mukaan nuor-
ten maanpuolustustahto on 
muita suomalaisia alhaisem-
malla tasolla. Turpotietäjä 
2020 -kilpailun tavoitteena 

onkin lisätä lukiolaisten 
tietämystä Suomen turvalli-
suuspolitiikasta ja puolustus-
järjestelmästä sekä jatkuvasti 
muuttuvasta turvallisuusym-
päristöstä. Lisäksi tavoittee-
na on lisätä ymmärrystä 
sisäisen turvallisuuden ja 
yleisen varautumisen järjes-
telyistä Suomessa. 

Kilpailu perustuu erityi-
sesti lukion yhteiskuntaopin 
kurssiin YH3, mutta me-
nestymismahdollisuuksia 
parantavat myös muiden 
yhteiskuntaopin kurssien ja 
historian kurssien sisältöjen 
hallinta.

Alkuerät Abitissa
Alkukilpailu toteutettiin 
ylioppilaskokeissa ja lukion 
sähköisissä kurssikokeissa 
käytettävässä Abitti-järjes-

telmässä. Paikallisista jär-
jestelyistä vastasi mukaan 
ilmoittautuneen lukion ni-
meämä opettaja. Kilpailussa 
oli neljä osiota: 10 vaihto-
ehtokysymystä, neljän eri 
käsitteen määritteleminen, 
yksi lyhyt esseekysymys sekä 
yksi pitkä esseekysymys. 

Kysymykset koskivat 
kokonaisturvallisuutta ja 
maanpuolustuksen laajaa 
käsitystä. Lukiolaisten vas-
taukset arvosteli kunkin 
maakunnan kilpailuorgani-
saation muodostama raati. 
Varsinais-Suomen kilpailu-
päällikkönä toimi Novidan 
Loimaan lukion rehtori 
Hannu Lahti. 

Korkeimmat pisteet Varsi-
nais-Suomen alkukilpailus-
sa keräsi Naantalin lukion 
Mikael Salminen. Muissa 
lukioissa parhaimmat pis-

teet saivat Juhana Moilanen 
(Kerttuli), Juho-Pekka Sal-
minen (Halikko) ja Elviira 
Lammela (Loimaa). Vasta-
usten keskiarvon perusteel-
la alueen paras koulu oli 
Naantalin lukio.

Finaali helmikuussa 
Helsingissä
Maakunnallisissa alkukil-
pailuissa parhaiten menesty-
neet opiskelijat on kutsuttu 
Helsingissä 8. helmikuuta  
järjestettävään loppukilpai-
luun, jossa on sekä kirjal-
linen että suullinen osuus. 
Varsinais-Suomesta kutsun 
sai Mikael Salminen. 

Finaalin arvostelee eri jär-
jestöjen ja turvallisuusviran-
omaisten edustajista koottu 
raati. Loppukilpailun kolme 
parasta vastaajaa palkitaan 

tuhannen, viidensadan ja 
kahdensadanviidenkymme-
nen euron rahapalkinnoilla. 
Lisäksi parhaiten menesty-
neet vastaajat ja lukiot pal-
kitaan tutustumiskäynneillä 
eri turvallisuusviranomais-
ten toimipisteisiin. 

Kilpailun järjestämisestä 
vastaavat Suomen suurim-
mat maanpuolustusjärjestöt 
Reserviläisliitto ry ja Suo-
men Reserviupseeriliitto ry 
yhteistyössä Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry:n ja Kadet-
tikunta ry:n kanssa. 

Järjestelyissä on mukana 
laaja joukko suomalaisia 
viranomaistahoja ja -toi-
mijoita sekä paljon erilaisia 
järjestöjä ja muita vapaaeh-
toistoimijoita. Turpotietäjä-
kilpailu järjestetään jatkossa 
vuosittain.

Naantalilainen Mikael Salminen Turpotietäjän finaaliin

Piirien puheenjohtajat johtivat kokouspuhetta puolivälin krouvissaan

Nuijat paukkuivat Laitilassa
Erkki Lehmus

V ars inais -Suomen 
reservipiirien syys-
kokoukset pidettiin 

Laitilan kaupungintalolla 
torstaina 5. marraskuuta. 
Paikalla oli lähes kaksi-
kymmentä henkilöä. Ennen 
kokouksia palkittiin vuoden 
2019 ansioituneita henkilöi-
tä ja yhdistyksiä. 

Kokouksissa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat 
sekä valittiin vuodelle 2021 
piirien varapuheenjohtajat 
ja hallituksen jäsenet.

Reserviupseeripiirin syys-
kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Johannes Kossila. 
Hän jatkaa piirin puheen-
johtajana jatkaa kauden 
2020-21, valinta on teh-
ty syyskokouksessa 2019 
sääntöjen edellyttämällä 
tavalla. Varapuheenjohta-
jiksi vuodelle 2021 valit-
tiin Hannu Pölönen ja Tomi 
Hoppela. 

Hallituksen jäsenik-
si vuodelle 2021 valittiin 
Matti Ankelo (varajäsen 
Anders Kjellman), Tero 
Heinilä (Jukka Huhtala), 
Mikko Kuusisto (Antti Pi-
hava), Markus Hietamäki 
(Oskari Kuuskoski), Jar-
mo Heikkinen (Olli-Pekka 
Rastas), Juha-Pekka Sainio 
(Jari Piili). 

Piirin Viro-yhteyshenki-
löksi valittiin Matti Ankelo. 
Toiminnantarkastajana jat-
kaa Jouko Kössi (Sini Kössi) 
Turun Tilipalvelut Oy.

Reserviläispiirin 
valinnat
Reserviläispiirin syyskoko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Minna Nenonen. Piirin 
puheenjohtajana kaudella 

2020-21 toimii Minna Ne-
nonen, tämäkin valinta on 
tehty syyskokouksessa 2019 
sääntöjen edellyttämällä ta-
valla. Varapuheenjohtajik-
si vuodelle 2021 valittiin 
Pekka Tuominen ja Reijo 
Hilpinen. 

Hallituksen jäseniksi vuo-
delle 2021 valittiin Hannu 
Lahti (Heli Ojala), Juha 
Ovaska (Keimo Salmikivi), 
Petteri Peltomaa (Matti Ven-
ho), Sakari Salo (Markku 
Kulmala), Jouni Kokkonen 
(Markku Kallio). 

Piirin Viro-yhteyshenkilö-
nä jatkaa Osmo Suominen. 
Toiminnantarkastajana jat-
kaa Jouko Kössi (Sini Kössi) 
Turun Tilipalvelut Oy.

Erkki Lehmus

Johannes Kossila (vas.), Reino Heikkilä, Esa Hyvönen ja Minna Nenonen iloisissa kokoustunnelmissa.

PALKITUT RESERVILÄISET JA YHDISTYKSET
Vuoden reserviläinen Henri Jaatinen, Raision Reserviläiset
Vuoden reserviupseeri Samuli Talvia, Salon Seudun Reserviupseerit
Vuoden jäsenhankkija  Reino Heikkilä, Halikon Reserviläiset
   Jari Piili, Turun Reserviupseerit
Vuoden urheilija Jorma Pitkänen, Halikon Reserviläiset
   Jukka Salo, Salon Seudun Reserviupseerit
Toimintakilpailu  Turun Reserviläiset
   Turun Reserviupseerit
Yleistoimintakilpailu  Turun Reserviläiset
   Salon Seudun Reserviupseerit
Urheilutoimintakilpailu  Alastaron Reserviläiset
   Salon Seudun Reserviupseerit
Jäsentoimintakilpailu  Uudenkaupungin Reserviläiset
   Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit
Vuoden yhdistys  Halikon Reserviläiset 
   Loimaan Reserviupseerit
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KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

T ahdon riemuvoitto 
on Leni Riefenstahlin 
kuuluisa elokuva. Me 

suomalaiset emme edes uu-
distuneen jalkapallokulttuu-
rimme myötä ole tottuneet 
odottamaan riemuvoittoja. 
Olemme oppineet arvosta-
maan tiukkoja tasapelejä ja 
torjuntavoittoja. Toisaalta 
emme ole myös koskaan ha-
lunneet katsella johtajiam-
me pelkästään alaviistosta 
ylöspäin, vaan arvostamme 
silmien tasolta tapahtuvaa 
kohtaamista ja suoraa pu-
hetta.

Näistä peruspiirteistä on 
toivottavasti hyötyä jäl-
leen, kun olemme vastak-
kain itseämme isomman 
vihollisen kanssa. Suoraan 
puheeseen tottuminen, 
ohjeiden noudattaminen, 
luottamus viranomaisiin ja 
toisiimme sekä käytännön-
läheisyys ovat hyveitä, jot-
ka saattavat jälleen pelas-
taa meidät pulasta. Noita 
hyveitä on vain vaalittava, 
päivittäin. 

Runebergin Vänrikki 
Stoolin tarinoissa Döbeln 
Juuttaalla -runossa kuva-
taan everstin ja korpraali 
Standaarin kohtaaminen. 
Tästä kohtaamisesta Edel-
feltin piirtämä kuva on 
monelle tuttu. Roikkupa se 

muun muassa Porin prikaa-
tin esikunnan seinälläkin 
siinä rappusten yläpäässä, 
ainakin kun viimeksi tarkas-
tin asian. Runossa kuullaan 
korpraalin vastaus Döbelnil-
le, joka ihmettelee vanhan 
tutun soturinsa ulkoasua ja 
varustusta.

"Täss' antamanne pyssy 
vielä on. Sen piippu viel' on 
eheä ja lukko lyö tulta, siinä 
kylliks' olkohon.   Ei pu-
kuani soimattane vainkaan; 
ei muilla verho paremp' ole 
lainkaan,  ja miest' ei ar-
vattane vaatteihin. Kengässä 
taikka ei, ken huoli tuosta; 
vaan laittakaatte, ettei täy-
dy juosta, niin jalka seisoo 
saappahattakin."

Noissa muutamissa riveis-
sä kiteytyy paljon suoma-
laista kansanluonnetta, pe-
rinnettä ja arvomaailmaa. 
Täällä ei toisia arvioida ul-
koisten seikkojen, vaan te-
kojen perusteella. Sanoista 
joku voi nähdä jopa ohje-
nuoran sotilaallisten suori-
tuskykyjen suunnittelulle ja 
käytölle. 

Koska harvoin voimme 
ylpeillä materiaalin määräl-
lä tai edes uutuudella, niin 
käytettävyys ja ammattitaito 
korostuvat. Samoin käyttö-
periaatteet ja johtaminen 
painottuvat. Saappaattakin 

pärjää, jos ei juosta tarvitse. 
Kunhan piippu on ehkä ja 
lukko lyö tulta. Talvisodassa 
tämä periaate tuli testattua 
ehkäpä vähän liiankin kans-
sa, mutta silloinkin esiin 
nousivat meidän ikiaikaiset 
valttimme, yhtenäisyys ja 
tahto.

Ritarin asenne
Sain kunnian puhua Itsenäi-
syyspäivänä Piikkiön san-
karihautausmaalla järjeste-
tyssä tilaisuudessa. Tilaisuus 
oli monella tapaa mielen-
painuva koronarajoituksine 
ja ulkona järjestettyine har-
tauksineen. Piikkiön hauta-
usmaalle on myös haudattu 
yksi Mannerheim-ristin rita-
reista, yliluutnantti, nimittä-
misensä aikaan sotilasmesta-
ri, Toimi Ovaskainen, joka 
palveli moottoritorpedove-
neen päällikkönä jatkoso-
dassa osallistuen yli 60:en 
operaatioon.  

Ovaskaisen ritariperus-
telut päättyvät seuraavaan 
virkkeeseen: ”Kaikella toi-
minnallaan on sotilasmes-
tari Ovaskainen vaikuttanut 
innostavasti ja rohkaisevasti 
koko laivueen henkilökun-
taan ollen kaikille esimerk-
kinä siitä, miten vähem-
piarvoisellakin kalustolla 

päästään tuloksiin, kun oi-
kea iskuhenki elää sen käyt-
täjissä.”

Tuossa ritariperustelussa 
kiteytyy monta suomalaista 
sotilashyvettä, kuten Rune-
bergin riveissä. Vähäisellä-
kin kalustolla kyetään mer-
kittäviin suorituksiin, kun 
väline on tuttu ja käyttäjät 
ammattitaitoisia. Innosta-
vuus ja rohkaisu ovat sel-
laisia johtajalta odotettavia 
seikkoja, jotka sisältyvät 
tämänkin päivän puolus-
tusvoimien johtajakoulu-
tukseen keskeisenä osana. 
Inspiroiva tapa motivoida 
on yksi syvä johtamisen 
kulmakivistä. Ennen kaik-
kea ratkaisee asenne ja 
henki. Henki luo joukon 
taistelutahdon ja johtaa 
tuloksiin. Yksilön ja jou-
kon osalta taistelutahto ja 
koko kansakunnan taholta 
maanpuolustustahto ovat 
suomalaisen puolustuksen 
kulmakiviä. 

Tahtoa tarvitaan vallitse-
vassa koronatilanteessakin. 
Koska vihollinen on näky-
mätön, on tahdon tulok-
sia vaikeampi havaita kuin 
suurta kuljetusalusta yöllä 
Koiviston salmen aallokos-
sa. Tässäkin tilanteessa on 
luotettava, että jokainen 
hoidamme oman tehtä-

vämme tinkimättömästi ja 
samalla muita kannustaen. 
Tälläkään kertaa ei kanna-
ta jäädä ainoastaan odot-
tamaan ulkomaista apua, 
vaikkapa rokotteen muo-
dossa, vaan tehdä kaikki 
mahdollinen josta voi itse 
päättää. 

Kiitämme, 
kunnioitamme ja 
muistamme
Marraskuun viimeisenä 
viikonloppuna siunattiin 
Lappeenrannassa haudan 
lepoon viimeinen Manner-
heim-ristin ritari Tuomas 
Gerdt. Tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö piti 
tilaisuudessa puheen, joka 
päättyi viimeiselle ritarille 
osoitettuihin sanoihin:

”Me kiitämme, me kun-
nioitamme ja me muistam-
me.”

Tämän lehden lukijat 
ovat varmasti omalta osal-
taan pitämässä huolta siitä, 
että tuo ylipäällikön ritaril-
le antama lupaus ulotetaan 
koskemaan jokaista vete-
raania ja sankarivainajaa. 
Näin poikkeuksellisinakin 
aikoina asetamme kunnia-
vartiot jouluaattona san-
karihaudoille osoittamaan 
kiitollisuuttamme ja kun-

nioitustamme niille, jotka 
kantoivat vastuunsa ja 
osoittivat tahdon lujuutensa 
paljon nykyhetkeä kovem-
missa paikoissa.

Omasta ja Turun Kadetti-
piirin puolesta toivotan kai-
kille Parivartion lukijoille ja 
maanpuolustuksen ystäville 
rauhallista joulun aikaa sekä 
parempaa uutta vuotta!

Korpraalin risainen kenkä

Christian Perheentuvan 
arkisto

Christian Perheentupa
majuri

Turun Kadettipiirin 
puheenjohtaja

ARVOSTELIJALTA
Mitä ne ruotsalaiset meistä ajattelevat?

P rofessori ja diplo-
maatti Krister Wahl-
bäckin kirja ’Jättiläi-

sen henkäys – Suomen ky-
symys Ruotsin politiikassa 
1809 – 2003’ (Siltala 2020) 
tarjoaa suomalaiselle luki-
jalle avartavan selityksen 
ja tulkinnan naapurimme 
suhtautumisesta Suomen 
tapahtumiin. Suomen me-
nettäminen Venäjälle 1809 
oli ruotsalaisille järkyttävä 
kokemus. Suurvalta-asema 
oli lopullisesti menetetty, 
Ruotsia ei kutsuttu edes 
Napoleonin sotien jälkeen 
järjestettyyn Wienin kon-
gressiin 1815.

Wahlbäckin 500-sivuinen 
teos antaa erinomaista taus-
taa myös Aurajokirannas-
samme sijaitsevalle kahden 
hallitsijan patsaalle. Käy il-
mi, että Ruotsin ensimmäi-
nen Bernadotte-hallitsija, en-
tinen Napoleonin marsalk-
ka, oli paitsi erinomainen 
sotilas, niin myös ilmeisen 
kaukonäköinen ja järkevä 
poliitikko.

Suomen oma 
identiteetti
Ruotsi ei sodan jälkeen 
hakenut revanssia, takai-
sinvaltausta ei suunniteltu. 
Voitiinkin todeta, että Ve-
näjän keisarin alaisena suu-
riruhtinaskuntana Suomi sai 

ensimmäistä kertaa selvän 
oman identiteetin. Ruotsin 
politiikka Suomen sodan 
jälkeen on meillä ilmeisen 
vähän tunnettua. Suhteet 
Ruotsin ja Venäjän välillä 
olivat jotensakin seesteiset 
koko 1800-luvun ajan. 

Vasta Nikolain helmikuun 
manifesti 1899 herätti ruot-
salaisissa huolestumista ja 
pelkoa naapurin kohtalosta. 
Virallinen Ruotsi varoi kui-
tenkin tarkoin minkäänlai-
sella omalla toiminnallaan 
Suomen hyväksi ärsyttä-
mästä Venäjää. Ajatus, että 
Ruotsin hallitus ilmaisisi 
julkisesti jonkin käsityksen 
Venäjän Suomessa noudatta-
masta politiikasta, ei noussut 
koskaan asialistalle. Varo-
vaisuus ilmeni jopa Tukhol-
man olympialaisissa 1912. 

Järjestäjille oli annettu tiu-
kat ohjeet, ettei stadionilla 
saanut näkyä suomalaisten 
omia lippuja, eikä siellä 
saanut soittaa Suomalaisen 
ratsuväen marssia eikä mui-
takaan sävellyksiä, jotka 
olisivat saattaneet suututtaa 
venäläisiä.

Tilaisuus oli tehdä 
varkaan
Vapaussodan aikana Ruotsi 
tunnetusti yritti käyttää tilai-
suutta hyväkseen ja napata 
Ahvenanmaan. Siitäkin tar-

jotaan kirjassa ruotsalainen 
näkemys. Asianhan ratkaisi 
lopulta Kansainliitto Suo-
men hyväksi. Myöhemmin 
Ruotsi mielsi Suomen tur-
va-alueena Venäjän uhkaa 
vastaan ja seurasi huoles-
tuneena Suomen aseman 
muutoksia. 

Wahlbäckin mukaan 
Ruotsi siirtyi ’mahdollisen 
tuen politiikkaan’. Siinä 
Ruotsi pidätti itselleen oi-
keuden harkita vapaasti, 
mahdollistavatko ulko- ja 
sisäpoliittiset edellytykset 
tuen antamisen Suomelle 
tilanteessa, jossa sen itsenäi-
syys joutuisi uhatuksi.

Puolueeton 
moraalinvartija?
Kirjoittaja käy läpi Ruot-
sin suhtautumisen Suomeen 
koko itsenäisyytemme ajalta 
aina vuoteen 2009 saakka. 
Selvitetään Talvisodan so-
tilaallisen avun virallinen 
epääminen ja lännen avus-
tusjoukkojen läpikulun kiel-
täminen. Jatkosotamme ja 
Lapin sodan aikana Ruotsi 
pelkäsi sekä Neuvostoliit-
toa, että Saksan miehitys-
uhkaa. Paasikiven aikana 
jännitettiin myötätuntoisesti 
Suomen nuorallatanssia ja 
Kekkosen pitkää kautta jak-
settiin hämmästellä. 

Ruotsalaisilla oli selväs-

ti vaikeuksia ymmärtää 
kaikkia suomettuneisuu-
den ajan kommervenk-
kejä, eivätkä he olleet ai-
noita. Ulkopolitiikassaan 
Ruotsi tunnetusti alkoi 
esiintyä yhä useammin 
puolueettoman moraa-
linvartijan roolissa. Var-
masti siellä Suomen selän 
takana oli helpompi huu-
della ja turvallisempaa 
kuin olla jättiläisen eli 
Neuvostoliiton kyljessä.

Suhde presidentti Koi-
vistoon näyttää olleen 
ruotsalaisille jokseenkin 
ongelmallinen. Nordek, 
EU-jäsenyyden ja rahalii-
ton taustat naapurimme 
näkökulmasta ovat mie-
lenkiintoista luettavaa. 
Ja suomalaisille luonteva 
hallituskoalitio sdp-ko-
koomus tuntuu ruotsalai-
sesta politiikan seuraajas-
ta peräti kummalliselta.

Ruotsin suhtautu-
misessa Venäjään on 
ollut sekä pelkoa, että 
varovaisuutta. Putinin 
operaatioita seurattaes-
sa ruotsalaiset tuntuvat 
omaksuneen professori 
Harald Hjärnen jo 1899 
lausuman toteamuksen: 
’Jokainen Venäjän vallan 
suojelukseen joutuva maa 
menettää väistämättä ja 
ehdoitta kaiken meidän kä-
sityksemme mukaisen oi-

keusturvan, ja se siirretään 
samalla kokonaan toiseen 
kulttuuri-ilmastoon, joka 
tosin venäläisten aidon kä-
sityksen mukaan on paljon 
lämpimämpi ja vaikutuk-
siltaan suotuisampi kuin 

meidän kuiva ja mukava 
oikeusjärjestyksemme.’ 
Siinäpä on meillekin Ve-
näjän ideaa.

Eero Joutsikoski



6/20208

K rimin valloituksen 2014 ja 
Itä-Ukrainan sodan jälkeen 
eurooppalaista puolustus-

keskustelua on hallinnut hybri-
disodankäynti, paluu kansalliseen 
puolustukseen ja kaikkia toimialoja 
koskevaan digitalisaatioon. Hybri-
disodankäynnillä on näkökulmasta 
riippuen hieman eri lailla painotet-
tuja määritelmiä. 

Nato määrittelee sen olevan 
muun muassa yhdistelmä avoi-
mista tai peitetyistä sotilaallisista 
ja ei sotilaallisia keinoista, disin-
formaatiosta, kyberhyökkäyksis-
tä, taloudellisesta painostuksesta, 
tunnustuksettomien aseellisten 
joukkojen käytöstä aina kansal-
listen asevoimien käyttöön saak-
ka. Ukrainan kriisin ja erityisesti 
Krimin valloituksen aikana alettiin 
puhua ”pienistä vihreistä miehis-
tä”, vaikka niiden uskottiin olevan 
erikoisjoukkojen sotilaita. Operaa-

tio onnistui tappioitta ja asetti kan-
sainvälisen yhteisön tapahtuneen 
tosiasian eteen. 

Etelä-Kiinanmerellä hybridiso-
dankäynti on tullut perinteisen 
voimannäytön rinnalle. Kiinan 
rakennettua kiistanalaiselle ma-
talikolle sotilaallisia rakenteita ju-
listaen saarten ympäröivät vedet 
aluemerekseen jatkoi Yhdysval-
lat alueella merenkulun vapauden 
puolustamisoperaatioita. Kiina 
pitää niitä provokaationa. Teko-
saarille on perustettu kalastuslai-
vaston tukikohta, jolta käsin ka-
lastusalukset alkoivat häiriköidä 
naapureiden kalastusaluksia sekä 
filippiiniläisiä ja amerikkalaisia 
sota-aluksia. 

Toiminta on kustannustehokas-
ta ja tilanteen eskaloitumisen riski 
on pieni. Pekingin hallituksen ei 
tarvitse käyttää rajaviranomaisia 
tai sotilasvoimaa häirintään. Me-

rellisessä ympäristössä ja erityisesti 
kansainvälisillä vesillä hybriditoi-
minta on käyttökelpoisempaa kuin 
mantereella. Merellä voidaan häiri-
tä tietoliikenneyhteyksiä, kauppa- 
ja kalastusaluksia, öljynporauslaut-
toja, tuulivoimaloita ja vedenalaisia 
valvontajärjestelmiä. 

Perinteisen kineettinen voiman-
käyttö on riski tilanteissa, missä 
vastapuolen tarkoitusperät ovat 
epäselvät. Silloin pehmeät aseet 
voivat antaa selkeän viestin lopet-
taa häirintä. Niitä ovat esimerkiksi 
Elektro-optiset- ja infrapunasen-
sorit, laser etäisyydenmittarit ja 
-sokaisulaitteet tai voimakkaat va-
lonheittimet. Leimahduskranaatit 
voivat antaa äänekkään viestin sa-
moin kuin lähietäisyydeltä käytetty 
40 mm:n kevyt heitin, jonka savu-
kranaatti kehittää nopeasti tiheän 
savuverhon osapuolten väliin. 

Pieniä kalastus- ja partiovenei-

tä voidaan pysäyttää estämällä 
mekaanisesti potkuri pyörimästä 
tai pysäyttämällä alus kelluval-
la jarrupatjalla, joka laukaistaan 
vesitykillä muutamien kymme-
nien metrien päähän. Eräs keino 
on suunnatulla energialla häiritä 
moottoria ohjaava elektroniikka 
lähietäisyydeltä. Kehitteillä ole-
vien suurteholasereiden vaikutus 
lähenee jo kineettisen aseen vai-
kutuksia. 

Hybridisodankäynnin erikoisuus 
on se, että uhat voidaan kohdata 
kaikissa valmiustiloissa. Kaupalliset 
alukset ovat haavoittuvia kyber-
hyökkäyksen kohteita. Kauppa- ja 
kalastusaluksilla, öljyn- ja kaasun-
kuljetusjärjestelmillä ei tyypillisesti 
ole kykyä omasuojaan. Vihamie-
linen operaattori voi tunkeutua 
informaatiojärjestelmiin häiriten 
aluksen merenkulku, propulsio-, 
valvonta- ja huijausjärjestelmiä. 

Merentutkimus- ja etsintäaluksia 
voidaan häiritä kansainvälisillä 
vesillä. Sota-alukset joutuvat suo-
jaamaan niitä erityisesti laajenevan 
merirosvouden altistamilla alueilla.

 Kaupallisille aluksille on tarjolla 
pehmeiden keinojen lisäksi myös 
kineettisiä ratkaisuja. Esimerkki-
nä etäsuunnattava merikonttiin 
sijoitettava infrapunahakeutuva 
”ammu-ja-unohda” ohjus, jol-
la on 360-asteen elektro-optinen 
valvonta- ja maalinosoitusvalmius 
ilmamaaleja ja pieniä rannikkopar-
tioaluksia vastaan. Eräs hyvin suo-
raviivainen uhka satamassa, ankku-
rissa tai tukeutumisalueella oleville 
aluksille ovat taistelusukeltajat. 

Viime vuoden alkupuolella Hor-
muzinsalmen alueella havaittiin 
miehittämättömiä pienveneitä, joil-
la on etäohjattavia aseita tai ovat 
mahdollisesti lastatut räjähteillä. 
Niiden tarkoitus voi olla myös it-

Hybridisotaa rannikkovesillä

Stig Kavander

Ännu i denna dag kan be-
tydelsen av ”jägarrörelsens” 
medverkan till Finlands 
självständighet inte nog be-
tonas. Förryskningskampan-
jen och den enorma strävan 
till självständighet, som fanns 
i Finland vid sekelskiftet 1900 
fick till en början knappt två-
hundra unga män att ta sig 
till Lockstedter Lager utanför 
Hamburg i februari 1915, där 
man enligt kejsar Wilhelm II:s 
dekret (januari 1915) skulle 
få anordna en fyra veckors 
kurs hållen enligt scoutrörel-
sens (Pfadfinder) modell. 

Detta var ju i verkligheten 
en täckmantel för att utbilda 
stridande styrkor beredda att 
rycka in i försvaret av finsk 
mark ”vid behov”. Utbildnin-
gen avslutades dock inte efter 
fyra veckor, utan i augusti sam-
ma år beslöt man att förlänga 
utbildningen samt utöka anta-
let ”jägare” till tvåtusen man. 

Vid denna tid - 1915 - hade 
Finland såsom bekant inga 
egna militära styrkor. I augusti 
1914 hade Tyskland förklarat 
krig mot Ryssland och efter 
att den första kontingenten 
blivande ”jägare” gått sin 
grundkurs blev det omöjligt 
att ta sig ned till Tyskland 
normala vägar, eftersom man 
i Ryssland kommit underfund 
i ett tidigt skede vad ”scoutut-
bildningen” i fråga gick ut på.

Men ytterligare cirka 1 
700 man lyckades trots sto-
ra svårigheter ändå på olika 
sätt ta sig till lägret, de flesta 
via Sverige. Tiden gick och 
finländarna införlivades så 
småningom i Kungliga 27:de 
preussiska jägarbataljonen. 

Jägarnas gravar 
få stå kvar
I juni 1916 skickades man till 
stridsoperationerna i Lettland 

där man verkade ända till 
februari 1918 då man skep-
pades till Vasa för att tas 
emot av Mannerheim med 
sina vita trupper.  Manner-
heim fördelade jägarna (som 
de facto hade befälsställnin-
gar i olika grad) till olika 
förband eftersom det fanns 
ett skriande behov av kom-
petent befäl överallt. 

Jägarnas insatser var be-
tydande för Finlands självs-
tändighet 1918, men även 
mycket viktig under vinter- 
och fortsättningskrigen.
I Pargas finns fem jägare be-
gravda och inom Pargas re-
servofficerare har man, tack 
vare sin driftiga och kunniga 
traditionsofficer, kaptenen 
i.a. Jorma Ake, låtit säkers-
tälla att vården av jägargra-
varna fortsätter på Pargas 
kyrkogård. 

Med församlingen i Pargas 
har man överenskommit att 
gravarna får stå kvar trots 
att de flesta av jägarnas gra-
var inte mera har någon, som 
sköter dem. Pargas reservof-
ficerare har åtagit sig att i 
fortsättningen sköta om de 
gravar som inte har under-
hållits av anhöriga. Under 
detta första år har vården 
bestått i att rensa vid gravs-
tenarna, plantera bloms-
ter samt rikta upp vissa av 
stenarna. 

De fem hjältarna
Gemensamt för dessa jägare 
är att de alla i något skede 
har varit anställda eller ar-
betat för Pargas Kalkbergs 
Ab. Verkställande direktö-
ren för bolaget var vid denna 
tid Emil Sarlin och han var 
mycket mån om att dessa fos-
terländska män skulle tas om 
hand på bästa sätt.
På så sätt fick jägarunderof-
ficeren Juho Leonard Tak-
kunen (född 13. mars 1898 i 

Kalajoki – död 29. december 
1972 i Pargas) anställning 
vid bolaget. I vinterkriget 
tjänstgjorde Takkunen som 
gruppchef och i fortsättning-
skriget verkade han inom 
befolkningsskyddet i Pargas.
Jägarfältväbeln Gustaf 
Hjalmar Laaksonen (f. 
29.4.1896 och d. 21.1.1975 
i Pargas) var sjöman och 
hade blivit internerad i Tys-
kland vid krigsutbrottet 
mellan Tyskland och Ryss-
land. Han blev förflyttad 
till ”Pfadfinder”-kursen i 
Lockstedt i maj 1915. Efter 
att oroligheterna i Finland 
avtog gick han åter till sjöss 
1921, men återvände till 
bolaget i Pargas där han 
fick anställning som kalk-
brännare.
Jägarlöjtnanten Anton Alek-
sander Pihlava (f. 15. mars 
1887 i Åbo – d. 10. april 
1963 i Pargas) ledde ett må-
leriföretag i Stockholm då 
han företog sig att förena sig 
med sina landsmän i Lock-
stedt i februari 1916. Från 
finska armén hemförlovades 
han på grund av sjukdom 
1919 och grundade en må-
lerifirma i Pargas där han 
fortsatte sin bana som af-
färsman. Han tjänstgjorde 
senare både i vinter- och fort-
sättningskriget.
Jägarkaptenen Gunnar Mi-
kael Stenmark (f. 29.9.1889 
– d. 3.10.1928 i Pargas) var 
med i den första kontingenten 
att ansluta sig till jägarrö-
relsen och for till Lockstedt 
i november 1915. Han tog 
avsked av armén i april 1921 
och återvände till sitt kombi-
nerade jobb som jordbrukare 
samt arbetsledare i kalkbola-
get i Pargas. Han förolycka-
des i oktober 1928.
Jägarkaptenen Emil Johannes 
Johansson (20. februari 1887 
– 30. april 1966 i Pargas) 
anslöt även han sig till Lock-

stedtkursen i november 1915. 
Han tjänade i armén ända till 
1924 då han reste till Kana-
da. 1927 återvände han till 
Pargas och fick anställning i 
kalkbolaget som arbetsleda-
re. Senare blev han inkallad 
i fält under vinterkriget och 
fungerade som kompanichef 
i befolkningsskyddet under 
fortsättningskriget.

Jägargravarna i Pargas ut-
gör en viktig del av Finlands 
officerskårs historia och fört-
jänar all aktning och vård.

Källor: Puolustusministeri-
ön Sotahistoriallisen toimis-
ton julkaisuja IV, Suomen 
jääkärien elämäkerrasto, 
WSOY Porvoo 1938.

Sotatieteen Laitoksen Jul-
kaisuja XIV, Suomen jääkäri-
en elämäkerrasto 1975, Vaa-
sa 1975 ISBN 951-99046-
8-9.

Traditionen förpliktigar

I samband med uppvaktningen på de stupades dag 17.5.2020 hedras minnet av jägar-
kaptenen Gunnar Stenmark av officersföreningens Anders Kjellman (kapten i reserven), 
premiärlöjtnanten i.a. Ari Ahomäki, ordf. Ole Bergen (kapten i reserven), kaptenen i.a. 
Jorma Ake samt Veijo Räsänen (kommendörkapten i reserven).

Premiärlöjtnant Ari Ahomäki och kaptenen i.a. Jorma 
Ake rengör jägarkapten Emil Johanssons gravsten i maj 
2020.
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ASIANTUNTIJALTA

semurhahyökkäys. Alkukesällä alu-
eella on vaurioitettu seitsemää eri 
kansallisuuden öljytankkeria. Pitäviä 
todisteita hyökkäystavasta tai hyök-
kääjästä ei ole. Monet läntiset lähteet 
mainitsevat Iranin islamilaisen val-
lankumouskaartin, joka on voinut 
sabotoida aluksia runkoon kiinnitet-
tävillä miinoilla tai aluksen kylkeen 
kiinnittyviä pienveneillä. Pinta- ja 
vedenalainen lähivalvonta on ainoa 
keino havaita tällaiset yritykset. 

Perinteinen saattotoiminta on ai-
na kelvollinen tapa suojata saapuva 
alus. Sitä ennen varmistetaan, että 
aluksella ei ole ollut purjehduk-
sen aikana transitvierailuja, jonka 
jälkeen alus ohjataan turvallisia 
reittejä käyttäen satamaan läpiko-
taista tarkastusta varten. Ensisijai-
nen tarkoitus on suojata satama 
terminaaleineen ja siihen liittyvä 
yhteisö. Laiva jää edelleen haavoit-
tuvaksi ilman pinta- ja vedenalaista 

lähivalvontaa. 
Perinteinen kova rauta, kineetti-

nen uhka säilyy, vain tekniikka ja 
taktiikka voivat yllättää. Sellaisia 
yllätyksiä perinteiset, modernitkin 
torjuntajärjestelmät voivat kohda-
ta, ellei niiden tukena ole esimer-
kiksi autonomisten ja ohjattavien 
lennokkien ja täsmäohjusten tor-
juntajärjestelmiä. 

Todellinen tämän päivän uusi uh-
ka on kyperissä. Se jolla on pääsy 
kaiken kattavaan Internet verkkoon 
ja edelleen verkkojen verkkoihin voi 
murtautua mitä kompleksisimpiin 
järjestelmiin. Satelliittiantenneihin 
tukeutuva informaatio verkko on 
eräs tie murtautua järjestelmiin. 
Useimmissa tapauksissa ei ole mi-
tenkään mahdollista tunnistaa on-
ko kyberhyökkääjä valtiollinen- tai 
ei-valtiollinen toimija. 

Uusimmilla, eurooppalaisilla 
monikäyttöisillä partio-, korvet-

ti- tai fregattiluokan aluksilla on 
modernit tiedustelu-, valvonta ja 
johtamisjärjestelmät, sekä asejär-
jestelmien integroitu kyky toimia 
yhteistoiminnassa puolustushaa-
rojen, ylijohdon ja kumppaneiden 
verkoissa. 

Niiden elinehto vihamielisessä 
ympäristössä on informaatioyli-
voima ja kumppanuuden tuoma 
lisäarvo yksittäisille suoritusky-
vyille, laveteille, puolustushaaro-
jen ja kansallisten järjestelmien 
suorituskyvyille. Ruotsalaista 
Visby-korvettia pienempien par-
tioluokan hyökkäys- ja valvonta-
lavettien käyttö lisääntyy kaikilla 
valtamerillä hajautetun turvan, 
keskitetyn vaikuttamisen, kette-
ryyden, nopeuden ja vaikean ha-
vaittavuuden vuoksi juuri hybri-
disessä ympäristössä.

 Kyberhyökkäyksen tukema 
hybridivaikuttaminen on vaikea 

tunnistaa ja sitä vastaan ei juu-
rikaan ole vastakeinoja ennen 
riittävää sähköisen tiedustelun 
massadataa ja pitkälle erikoistu-
vaa koulutusta. Asejärjestelmien 
lisääntyvä monimutkainen tek-
niikka altistaa ne kyberhyökkä-
yksille. Riskinä on Internet verkon 
ja sen puhejärjestelmän (voice-) ja 
satelliittiyhteyksien varmentajana 
toimivan korkeataajuuksisen HF-
verkon käytön ja riippuvuuden 
lisääntyminen. 

Hybridisodankäynnin häirintä ja 
”koepallot” verkoissa ja kyperissä, 
sekä uhkaavat liikkeet ilmassa ja 
merellä voivat äkillisesti eskaloi-
tua konfliktiksi. Silloin tilanne on 
kompleksinen, eikä voida toimia 
laadukkaasti ilman yhteyttä ylem-
pään johtoon ja ilman yhteistoimin-
taa kumppaneiden operatiivisessa 
verkossa. Ei voida olla varmoja siitä 
mitä on tekeillä - liittyykö tilan-

ne laajempaan yhteyteen vai onko 
kysymys arkisesta voimannäytös-
tä ja häirinnästä. Voimankäytön 
valtuuksien on oltava selkeitä ja 
tarkasti rajattuja. 

Eskaloituneen hybridisen häi-
rinnän torjunnan seuraava askel 
on monipuoliset asejärjestelmät. 
Niiden valikoivalla, harjoitellul-
la ja harkitulla käytöllä voidaan 
tehostaa pehmeiden aseiden ja 
varoitustulen vaikutuksia. Se ei 
välttämättä eskaloi tilannetta 
edellyttäen, että haluttu vaikutus 
on oikeassa suhteessa todettuun 
omaan tai suojattavaan kohteeseen 
kohdistuvaan uhkaan tai vauri-
oon tai jopa toistuvaan uhkaan 
valtakunnan suvereenisuudelle. 
Seuraavat askeleet vaativat sitten 
jo poliittista selkänojaa.

 
Seppo Ruohonen

everstiluutnantti evp

ARVOSTELIJALTA

Pekka Visuri lienee tuot-
teliain tutkija, joka on 
keskittynyt maamme 
turvallisuuspoliittiseen 
kehitykseen ja sotiemme 
historiaan. Tuoreimmalla 
kirjallaan Mannerheim ja 
Heinrichs – marsalkka ja 
hänen kenraalinsa Visuri 
päättää kuusi teosta kä-
sittävän ja Docendon kus-
tantaman sarjan Suomen 
sotavuosilta 1939–45. 

Nimestään huolimatta 
kirjan tarkoituksena ei ole 
maalata yksityiskohtaista 
henkilökuvaa kahdesta 
johtajasta, jotka vaikut-
tivat keskeisesti talvi- ja 
jatkosodan ratkaisuihin. 
Kysymyksessä on uusim-
paan tutkimukseen perus-
tuva selvitys sotatapahtu-
mien taustalla toimineesta 
päätöksenteosta ja niistä 
näkökohdista, joiden pe-
rusteella Mannerheim ja 
Heinrichs ratkaisuunsa 
päätyivät.

Sodista vierähtänyt ai-

ka on vapauttanut ainakin 
Visurin sellaisesta usko-
muksesta, että sotahisto-
rioitsijan tulee isänmaalli-
sista syistä vaieta ylimmän 
johdon tekemistä virheistä 
tai vähintäänkin selittää 
ne parhain päin. Visuri 
osoittaa, että talvi- ja jat-
kosodan aikana Suomen 
sotilas- ja siviilijohto 
koostui tavallisista ihmi-
sistä. He tekivät virheitä 
ja horjuivat päätöksis-
sään, mutta osuivat mo-
nissa ratkaisuissaan myös 
oikeaan. 

Ensimmäinen 
jääkärimajuri
Merkkejä luojan valitusta 
kansasta tai poikkeuksellisen 
hyvästä ”herraonnesta” ei 
näkynyt, kun talvisota syk-
syllä 1939 syttyi. Pääminis-
terikin jouduttiin hakemaan 
ammattipoliitikkojen ulko-
puolelta. Puolustusvoimien 
ylipäällikkö ja korkeimmat 
komentajat olivat sentään 

perehtyneet tehtäviinsä puo-
litoista kuukautta kestäneen 
YH:n aikana. 

Kyseisinä viikkoina sota-
marsalkka Gustaf Manner-
heim tutustui kenraaliluut-
nantti Erik Heinrichsiin, jo-
ka toimi III armeijakunnan 
komentajana Karjalan kan-
naksen itäosalla. Marski sai 
Heinrichsistä heti hyvän käsi-
tyksen, eikä ollut ainoa ihmi-
nen, joka oli tuntenut samoin. 
Rauhallinen ja harkitseva 
jääkäri Erik Heinrichs oli jo 
koulutusvaiheessa erottunut 
palvelustovereistaan. Hän oli 
ensimmäinen Saksan jääkäri, 
joka ylennettiin majuriksi.

Mannerheimin luottoken-
raalina Heinrichs sai komen-
toonsa Kannaksen Armeijan 
talvisodan loppuviikoiksi, 
kun marski oli menettänyt 
uskonsa kenraaliluutnantti 
Hugo Östermaniin. Jatko-
sodan alun Heinrichs toimi 
Karjalan Armeijan komen-
tajana, kunnes hänet nimi-
tettiin Mikkelin päämajaan 

yleisesikunnan päälliköksi. 
Siinä tehtävässä Heinrichs 

oli mies paikallaan, mutta 
vielä paremmin hänen an-
sionsa olisivat päässeet esil-
le päämajan esikuntapääl-
likkönä, jos marski olisi 
ymmärtänyt sellaisen viran 
perustaa.

Usko 
erehtymättömyyteen 
johti katastrofiin
Mannerheimin tyyliä johtaa 
sotaa on arvosteltu. Visuri 
sanoo sen johtuvan vaatimat-
tomasta upseerikoulutuksesta 
ja yleisesikuntapalveluksen 
puutteesta. Tähän voitaneen 
lisätä miehen rajaton itseluot-
tamus ja herkkähipiäisyys se-
kä äärettömän vahva karisma. 
Marskin arvovalta oli vielä 
talvisodan alussa sellaisella 
tasolla, että lähimmät alaiset 
uskalsivat kieltäytyä kirjoit-
tamasta vastahyökkäyskäs-
kyä, kun pitivät sitä vääränä. 
Sotavuosina Mannerheimistä 

tuli idoli, jota kaikki 
kunnioittivat. 

Usko ylipäälli-
kön erehtymättö-
myyteen johti ke-
väällä 1944 puo-
lustuksemme ka-
tastrofin partaalle, 
kun puna-armeija 
yllätti sotaan val-
mistautumatto-
man Suomen. Pää-
majassa ei luotettu 
tilannetietoihin, 
vaan marskin to-
kaisuun, että olisi 
absurdia odottaa 
Neuvostoliiton 
hyökkäävän Suo-
meen. 

Marski kehui itseään stra-
tegiksi presidentille ja päämi-
nisterille, mutta Visuri sanoo 
hänen tehneen pahimman 
virheen, mihin strategisissa 
arvioinneissa voidaan sor-
tua. Hän teki päätöksen 
vihollisen puolesta, ja sellai-
nen menettely osuu harvoin 
kohdalleen. 

Tulee mieleen tämän päi-
vän Suomi. Meillä on pantu 
sotaopit uusiksi rakenta-
malla puolustus torjunta-
hävittäjien varaan, vaikkei 
niillä vastata oletetun maa-
hanhyökkääjän aseistuk-
seen eikä taktiikkaan.

Tuomo Hirvonen   

Hyvä herraonni – tarua vai totta?

Porin prikaatin killan Salon seudun alueosastolle 60-vuotishistoriikki
Markku Mäkinen

Salon alueosasto viettää kuluvana 
vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. 
Jo viime vuoden puolella osaston 

hallitus päätti, että marraskuussa 2020 
järjestetään näyttävä juhla ja että laadi-
taan myös historiikki, jossa pääpaino 
olisi viimeisen kymmenen vuoden toi-
minnassa ja valokuvissa. Koronapande-
mia muutti kuitenkin suunnitelmia mer-
kittävästi, sillä suurin osa toiminnoista 
piti peruuttaa, niiden mukana 60-vuo-
tisjuhla. Historiikki päätettiin kuitenkin 
toteuttaa vielä tämän vuoden puolella.

Historiikkikirjan lupautui toimit-
tamaan osaston pitkäaikainen jäsen 
Markku Mäkinen. Hänen apunaan 
aineiston keruussa ja tietojen tarkis-
tamisessa oli työryhmä Jarmo Niinis-

tö, Ismo Laaksonen ja Vesa Hänninen. 
Jarmo Niinistö toimitti vuonna 2010 
varsin kattavan 50-vuotishistoriikin, 
joten uudessa historiikissa pääpaino 
on viimeisten kymmenen vuoden ak-
tiivisessa toiminnassa. 

Valokuvia ja muutakin aineistoa oli 
käytettävissä runsaasti niin osaston 
kuin killankin arkistoissa. Valokuvien 
keräämisessä Jarmo Niinistön panos 
oli korvaamaton.

Kirja käy läpi osaston toimintaa 
erityisesti siis valokuvin, mutta myös 
toimintakertomuksia, tilinpäätöksia ja 
pöytäkirjoja eri vuosikymmeniltä on 
otettu mukaan. Ensimmäisen histo-
riikin kattamalta ajalta toimittaja on 
poiminut tekstiin vain pääkohdat. 

Aikajaksolta onnistuttiin löytämään 
myös muutama uusi mustavalkoinen 

kuva. Kirja, jossa on 118 sivua, on 
jaoteltu aiheittain. Perustamisen jäl-
keen kerrotaan Porilaispäivistä, kun-
nianosoituksista Porin Rykmentin pe-
rustajalle Arvid Hornille, oman lipun 
saamisesta ja järjestetyistä vuosijuhlista.

Oma kappale kaikille kiltalaisille
Yhdellä kirjan aukeamalla on kuvat 
kaikista kahdeksasta osaston pu-
heenjohtajasta. Sijansa saavat myös 
Porilaistanssit, joululounaat, killan 
vuosikokoukset ja läheisten päivät 
Säkylässä sekä varusmiesinfot ja jär-
jestetyt retket. Niin ikään hallinto, 
talous, edustukset ja huomionosoi-
tukset ovat saaneet oman osuutensa. 

Osaston hallinnossa ja edustus-
tehtävissä toimineiden sekä huomi-
onosoituksia saaneiden luettelot on 

saatettu ajan tasalle. Vuon-
na 2011 hyväksytty osaston 
toimintasääntö on mukana 
kokonaisuudessaan. Kirjan 
lopussa on lyhyt katsaus toi-
minnan tulevaisuuteen.

Kirjaa laadittaessa on pyr-
kimyksenä ollut, että mah-
dollisimman moni toimin-
nassa mukana ollut löytää 
itsensä valokuvasta  tai ni-
mensä monista luetteloista. 

Juhlavuoden kunniaksi 
historiikki lähetettiin mar-
raskuun puolivälissä kaikil-
le jäsenille postitse. Kirjan 
painos on 400 kappaletta 
ja se painettiin turkulaisessa 
Printteri Oy:ssä.

Markku Mäkinen
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Itsenäisyyspäivän ylennyksiä
ja kunniamerkkejä
Ylennyksiä

Kapteeniksi
Parkkonen Juha Matti Herman, Turku, Turun Reserviupseerit
Pitkänen Mika Juhani, Pöytyä, Kyrön Seudun Reserviupseerit

Yliluutnantiksi
Lehto Heikki Antero, Turku, Turun Reserviupseerit
Parkko Arto Tapani, Raisio, Turun Reserviupseerit
Pyökkimies Kimmo Juhani, Turku, Turun Reserviupseerit
Tevaluoto Turkka Olavi, Turku ,Turun Reserviupseerit
Väyrynen Matti Mikael, Turku, Turun Reserviupseerit

Yliluutnantiksi (ME)
Aalto Mikko Eric, Turku, Turun Reserviupseerit
Oksanen Kimmo Juhani, Paimio, Paimion seudun Reserviläiset
Sahlström Ville Kalevi, Turku, Turun Reservimeriupseerit

Lääkintäyliluutnantiksi (ME)
Syvänen Kari Tapio, Lieto, Turun Reserviupseerit

Luutnantiksi
Lindberg Mikko Antti Johannes, Turku, Someron Reserviupseerit

Pigg Tuomas Väinö Juhani, Turku, Turun Reserviupseerit

Luutnantiksi (ME)
Toivari Maunu Filip, Turku, Turun Reserviupseerit

Ylivääpeliksi 
Kuusinen Ville Esa, Naantali, Naantalin Reservinaliupseerit
Leppävuori Antti Oskari, Turku, Turun Reserviläiset

Ylipursimieheksi
Tuulensuu Sami-Kustaa, Lieto, Turun Reserviläiset

Vääpeliksi
Ahola Juuso Joonatan, Turku, Turun Reserviläiset
Uusitalo Leif Henrik, Turku, Turun Reserviläiset
Widenius Lauri Tauno, Salo, Salon Seudun Reserviläiset

Ylikersantiksi
Kajander Jone Gabriel, Pyhäranta, Laitilan Reservinaliupseerit
Tolonen Juha Markus, Lieto, Turun Reserviläiset

Kersantiksi
Tamminen Eemil Kristian, Uusikaupunki, Uudenkaupungin 
Reserviläiset
Välimäki Tapani Edvart, Turku, Turun Reserviläiset

Alikersantiksi
Tamsi Mikko Martti, Salo, Salon Seudun Reserviläiset
Tähtinen Petri Juhani, Turku, Louhisaaren Reserviläiset

Korpraaliksi
Eskelinen Tero-Pekka Tapani, Turku, Turun Reserviläiset
Hämäläinen Mikko Antti Valtteri, Turku, Salon Seudun Reser-
viläiset
Syväjärvi Sakari Matias, Salo, Salon Seudun Reserviläiset
Valtonen Marko Aleksi, Mynämäki, Turun Reserviläiset

Ylimatruusiksi
Lohikoski Nea Laura Susanna, Naantali, Turun Reserviläiset

Kunniamitalein palkitut

Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali 5.12.
- alikersantti Harri Saarikko, Uudenkaupungin Reserviläiset

3.luokan Vapaudenristi 6.12.
- toimitusjohtaja, komentajakapteeni Kimmo Juhani Iljin, 

Turku, Turun Reserviupseerit

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki 6.12.
- hallintovouti, luutnantti Niklas Mikael Tjurin, Turku, Turun 

Reserviupseerit

Suomen Leijonan ritarimerkki 6.12.
- kiinteistöjohtaja, kersantti Ismo Tapani Aaltonen, Turku, 

Turun Reserviläiset
- yliopettaja, kapteeni Osmo Tapio Eerola, Kaarina, 

Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit
- arkkitehti, yliluutnantti Pekka Juhani Anton Mäki, Turku, 

Turun Reserviupseerit

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 6.12.
- politicec magister Lars Olavi Tiusanen, S:t Karins, Åbolands 

Res.Off  

Suomen Leijonan ansioristi
- liikennekeskuspäällikkö, vääpeli Juha Kaarlo Alarik 

Alikoivisto, Rusko, Mynämäen Seudun Reserviläiset
- johtava palotarkastaja, luutnantti Aki Juhani Toivanen, Salo, 

Salon Seudun Reserviupseerit

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
kultaristein

- maatalousyrittäjä, alikersantti Timo Juhani Mänkäri, Salo, 
Halikon Reserviläiset

Reserviläisliiton ansioristi 6.12.
- ylivääpeli Kai Sainio, Laitilan Reservinaliupseerit

- majuri Tor-Erik Lindqvist, Salon Seudun Reserviläiset
- prikaatikenraali Mika Kalliomaa, Parivartion tukirenkaan 

suojelija

Reserviläisliiton kultainen ansiomitali 6.12.
- kapteeni Matti Kulmanen, Oripään Reservinaliupseerit
- talouspäällikkö Suvi Lähteenmäki, Oripään 

Reservinaliupseerit
- alikersantti Simo Pietilä, Alastaron Reserviläiset
- ylikersantti Risto Sarkki, Alastaron Reserviläiset

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali 6.12.
- sotamies Samuli Huhtala, Alastaron Reserviläiset
- alikersantti Teemu Isotalo, Oripään Reservinaliupseerit
- alikersantti Mikko Kulmanen, Oripään Reservinaliupseerit
- alikersantti Harri Kuosa, Alastaron Reserviläiset
- pakkaamotyöntekijä Tarja Liinoja, Oripään 

Reservinaliupseerit
- yrittäjä Päivi Kössi, Oripään Reservinaliupseerit
- koulutussihteeri Sari Mastromarino, Mynämäen Seudun 

Reserviläiset
- kersantti Markku Onnela, Alastaron Reserviläiset
- kersantti Petteri Peltomaa, Turun Reserviläiset
- kersantti Ari Peltonen, Mynämäen Seudun Reserviläiset
- ylikersantti Markku Pulliainen, Alastaron Reserviläiset
- vääpeli Esa Rinne, Alastaron Reserviläiset
- ylikersantti Esa Suovanen, Raision Reserviläiset

Reserviläisurheiluliiton hopeinen ansiomitali 6.12.
- kersantti Heikki Rantanen, Alastaron Reserviläiset

Reserviläisliiton pronssinen ansiomitali 6.12.
- asiantuntija Satu Bragge, Loimaan Seudun Reserviläiset
- alikersantti Kimmo Jarva, Loimaan Seudun Reserviläiset
- korpraali Markku Kallio, Turun Reserviläiset
- Matti Venho, Turun Reserviläiset
- yrittäjä Heidi Silvander, Loimaan Seudun Reserviläiset
- alikersantti Esa Virtanen, Alastaron Reserviläiset

Reserviläisurheiluliiton pronssinen ansiomitali 6.12.
- everstiluutnantti Erkki Kallio, Alastaron Reserviläiset
- kapteeni Jouni Aaltonen, Alastaron Reserviläiset
- vääpeli Lasse Varjonen, Alastaron Reserviläiset
- alikersantti Markus Salo, Alastaron Reserviläiset

Sininen risti 6.12.
- kapteeni Ole Bergenille, Pargas Reservofficerare

Piirien kultainen ansiomitali soljella 6.12.
- alikersantti Jaakko Jalavikko, Alastaron Reserviläiset
- kersantti Jaakko Kallionpää, Alastaron Reserviläiset
- kapteeni Markku Ropponen, Turun Reserviupseerit
- ylikersantti Jouko Tirri, Alastaron Reserviläiset

Piirien kultainen ansiomitali 6.12.
- sotamies Veikko Heikkilä, Alastaron Reserviläiset
- kapteeni Petteri Laitala, Turun Reserviupseerit
- kersantti Lassi Vatka, Alastaron Reserviläiset

Piirien hopeinen ansiomitali 6.12.
- ylikersantti Antti Lahtonen, Alastaron Reserviläiset
- korpraali Juha-Pekka Nieminen, Alastaron Reserviläiset
- komentajakapteeni Veli-Pekka Nurmi, Turun Reserviupseerit

Piirien pronssinen ansiomitali 6.12.
- yliluutnantti Tuomas Brummer, Turun Reserviupseerit
- pioneeri Perttu Eskola, Alastaron Reserviläiset
- kapteeni Joni Hirviniemi, Turun Reserviupseerit
- korpraali Jari Holmberg, Raision Reserviläiset
- vänrikki Mikko Knuuti, Turun Reserviupseerit
- luutnantti Hannu Lampinen, Turun Reserviupseerit
- kapteeni Toni Liesipuro, Turun Reserviupseerit
- luutnantti Timo Moilanen, Turun Reserviupseerit
- kersantti Tomi Muurinen, Raision Reserviläiset
- luutnantti Tuomas Pigg, Turun Reserviupseerit
- korpraali Pasi Pohtio, Raision Reserviläiset
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P arivartio julkaisee 6.12.2020 reservissä ylennettyjen reserviläispiirien jäsenten 
nimet. Virallista reserviläisten ylennystilaisuutta ei tänä vuonna vallitsevien 
olosuhteiden vuoksi järjestetty. 



6/202012

Naantalin
Energia Oy

Alastaro 
Golf Oy

Farmimuna Oy

JS Finance Oy

Jätehuolto 
Mäkiö Oy

Kuljetusliike 
Koski&pojat

Kössin Tila

Oripää 
Osuuspankki

PJN-Kiinteistö- 
huolto Oy

Timberwice Oy

Inststo Jari Sairanen Oy, Lieto

Hyvää Joulua 
& 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2021 

Saunaosasto ja SimWay-ampumasimulaattori 
vuokrattavissa. Varaukset: 0500 223 278, Valtteri Arra

Ammunnan, metsästyksen 
ja retkeilyn tukikohta

LOIMAA Satakunnantie 48, 010 200 9170
FORSSA Opintie 2, (03) 435 6557

www.forssanasejaretkeily.fi

LOIMAA JA FORSSA
2 myymälää, yli 700 neliötä!

www.pihaportti.fi

Turuntie 61, 
32200 LOIMAA

KIINTEISTÖSI PARHAAKSI
Tarjoamme monipuolisia kiinteistönhoitopalveluja

Esim. piha- ja katualueiden hoidot, ruohon- 
leikkuusta lumitöihin. Lisäksi: Lasitukset,  
siivoukset, matot, puunkaadot, ym. ym. 

www.liedonlvi-tyo.fi

Teollisuuskuja 6,
21420 Lieto

Puh.
(02) 487 1959

www.liedonlvi.fi

Putkialan ammattilainen
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Tmi Minna 
K Nenonen

Naantalin 
Rakennuspuu 

Oy

Naantalin 
Reservin- 

aliupseerit

Konehuolto Hannu Onnela OyLaitehuolto K.Salmikivi Oy

OTA YHTEYTTÄ
Harri Koivisto   
040 5262 922

LUOTETTAVAT  
RASKAAN  
KALUSTON 
HUOLLOT

.FI

Turvallinen kotimainen kumppani

Oy Parlok Ab  |  www.parlok.fi  |  parlok@parlok.fi  |  02 454 2222

Pomminkestävät
Parlok kuljetus- ja säilytyslaatikot

Sään- ja iskunkestävä

Kevyt

Ilma- ja vesitiivis

Lukittava

Useita standardikokoja,
useita kiinnitysvaihtoehtoja

Kysy myös räätälöityjä malleja

Sään- ja iskunkestävä

Kevyt

Ilma- ja vesitiivis

Lukittava

Useita standardikokoja,
useita kiinnitysvaihtoehtoja

Kysy myös räätälöityjä malleja

Turuntie 8-10, 32200 LOIMAA
Puh. (02) 763 7540
aki@an-tilipalvelu.fi

Aki Nokso-Koivisto
TILIPALVELU OY

www.an-tilipalvelu.fi

HYVÄÄ JOULUA!
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Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160 

www.pwc.fi

Yrittäjien 
tukena jo  
60 vuotta

KOULUTUSILTA
Ampuma- ja urheilutoimikunta järjestävät koulutusillan 

Turussa Heikkilän sotilaskodissa torstaina 28.1.2021 
kello 18.00 - 19.30.

Koronatilanteesta riippuen koulutuspaikka voi muuttua 
tai koulutustilaisuus pidetään etä -tapahtumana. Asiasta 

ilmoitetaan tammikuun alkupuoliskolla.
Teemana on kilpailujen teknisten asiantuntijoiden ja kilpailun 
johdon koulutus. Mukaan pyydetään vuoden 2021 kilpailujen 

teknisiksi asiantuntijoiksi ja kilpailujen johtajaksi nimettyjä 
henkilöitä varamiehineen. 

Muutkin kilpailujen järjestelyistä kiinnostuneet ovat myös 
tervetulleita.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.1.2021 kuluessa vsres@co.inet.fi 

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien

TALVIMESTARUUSKILPAILUT
Paikka: Kaikun majan maasto ja ampumarata 
(os. Myllykoskentie 112, Laitila) 

Aika: lauantai 6.2.2021

Laji: Talvikilpailu; Talvikilpailu koostuu hiihdosta 
(perinteinen), kartanluvusta (kaksi paikantamispistettä ja 
kolme etäisyyspistettä) ja ammunnasta (pistooli, kaliperi 22, 
kymmenen laukausta kenttätauluun, ase kuljetetaan mukana 
kilpailun aikana). Väliaikalähtö, lähtöväli minuutti.

Sarjat: H, H 40, D, D 40, kilpailumatka 7 – 9 km (A)

H 50, H 60, H 70, H 80, D 50, D 60, D 70, kilpailumatka 5 – 7 km (B) 

Aikataulu: Kello 09.30 – 10.30 Aseiden kohdistus ja tarkastus 
(liipaisimen kestettävä vähintään 1 kg:n paino)
Kello 10.45 Kilpailujen avaus
Kello 11.00 Ensimmäinen kilpailija lähtee matkaan 

Palkintojen jako: Kilpailujen päätyttyä

Ilmoittautumiset: Yhdistyksittäin Jouko Pistemaalle os. 
Karvarinkuja 6 A 8, 23800 Laitila tai puh. 040 559 1752 tai jouko.
pistemaa@lailanet.fi 31.1.2021 mennessä. Tässä yhteydessä 
ilmoitetaan kilpailijan nimi, sotilasarvo, yhdistys ja sarja.

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva reserviläisen 
ampumaturvavakuutus tai vastaava.

Osanottomaksut: 15 €/laji/kilpailija; jälki-
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen; maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Laitilan Reserviupseerit ry:n 
tilille nro FI68 5211 0320 0271 66.

Tiedustelut: Kilpailujen johtaja Kari Laiho puh. 0440 722 070

Tekninen asiantuntija (TA): Markku Keskitalo  
puh. 050 522 3251

Muuta Kilpailukeskuksessa on pienimuotoinen kanttini ja 
pesumahdollisuus.

Kilpailujen järjestäjät pidättävät itselleen oikeuden 
muutoksiin kilpailujen osalta (esim. koronarajoitukset tai 
heikko lumitilanne, jolloin etenemismuotona on juoksu 
hiihdon sijasta).

Tervetuloa talvimestaruuskilpailuihin Laitilaan!
Laitilan Reserviupseerit ry ja Laitilan 

Reservinaliupseerit ry

TULOSTAULU
  
 H Ammunta Heitto Suunnistus Rastit Aika
 1. Alastaron Reserviläiset 199,3 3 44.24 0 1.044.11
 2. Piikkiön-Kaarinan RU 199,3 5 1.35.36 0 1.57.23
 H150
 1. Naantalin Res.AU 224,4 2 31.18 0 45.54
 2. Salon Seudun RU 237,6 6 35.25 0 51.49
 3. Alastaron Reserviläiset 209,4 0 44.48 0 59.54
 H180
 1. Salon Seudun RU 197,1 5 43.56 0 1.0605
 2. Alastaron Reserviläiset 191,7 5 59.30 0 1.22.33
 H210
 1. Alastaron Reserviläiset 222,1 8 49.01 0 1.10.00
 Kunto
 1. Täh! 216,2 6 25.03 1 1.15.01
 2. Rasti 88 134,8 9 48.51 0 1.25.23

Myydään 
suojeluskunta- 

kivääri 

Malli 7.62 m/27. 
Se sopii perinnease 

ammuntaan, 
hirvikivääriksi tai 

asekeräilyyn.  
Samalla myydään 

taskuase 
6.35 Lignose.

Lisätiedot: 
Jukka Rauhaniemi 
040 595 2306

Arkkitehti Lauri Hollmén syntyi Uskelassa. Hän 
kirjoitti ylioppilaaksi Salossa, jonne palasi arkki-
tehtiopintojen ja varusmiespalvelun jälkeen ja jossa 

hän suoritti kaupunginarkkitehtinä koko virkauransa. 
Pitkä työrupeama näkyy toki jo kaupunkikuvassakin. 
Erityisesti voidaan mainita kaksi kohdetta: vanhojen puu-
talojen kortteliin sijoitettu kaupungin kirjasto ja entisen 
veturitallin muokkaaminen taidemuseoksi.

Hollmén toimi pitkään läänin taidetoimikunnassa ja 
Viljo Hurmeen säätiön asiamiehenä. Salon yhteislyseon 
täyttäessä 100 vuotta Lauri Hollmén työryhmineen 
huolehti sekä juhlien järjestelyistä että juhlakirjan to-
teuttamisesta. Kirjan kirjoitti nuorempi koulun entinen 
oppilas.

Samoin, kun maamme toiseksi vanhin reserviupsee-
rikerho, alkuun Salon Seudun Päällytökerho-nimisenä, 
täytti 85 vuotta, vastasi Hollmén esikuntineen niin 
historiikin kirjoittamisesta kuin juhlien järjestelyistäkin.

Salon vanhan ja katoavan rakennuskannan kuvausta 
ja paikallishistoriaa tallentui osin yksin tehtynä, osin 
työryhmän jäsenenä kirjoitettuna neljän kirjan verran.

Nuori vänrikki liittyi Salon Seudun Reserviupseereihin 
heti varusmiespalvelun päätyttyä ja erosi majurina ja 
yhdistyksen kunniapuheenjohtajana vasta, kun viimei-
nen iltahuuto koitti.

Tähän pitkään ajanjaksoon liittyi lukematon määrä 
reserviläistoimintaa ja toimikuntia, projekteja, hallitus-
työskentelyä, puheenjohtajuus sekä piiri- ja liittotason 
hallintoa. Hollmén oli yhdistyksemme ensimmäinen 
ei-sodankäynyt puheenjohtaja ja tätä myötä moderni-
soitui usea asia. Vanha asevelikäytäntö väistyi, toimiin 
ja tehtäviin tuli pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, 
kierrätystä ja määräaikaisuutta. Hollménin näkemykset 
ja rakentava kriittisyys saivat vastakaikua ja ymmärrystä 
myös piiri- ja liittotasolla.

Hyvin merkittävä osa Lauri Hollménin maanpuo-
lustustoiminnasta liittyi sotilasalueen suunnittelu- ja 
johtotehtäviin. Sotilasalueet olivat aikaisemmin tärkeä 
osa maanpuolustuksen toteutumista ja Hollménilla oli 
jo virkansakin puolesta hyvät yhteydet ja muut edel-
lytykset suunnitella toimintaa ja toimia sotilasalueen 
päällikkönä. Niinpä meidän sotilasalueemme toimin-
ta saikin vilpitöntä tunnustusta ja kiitosta niin piirin 

kuin sotilaslääninkin 
taholta.

Salon Seudun Re-
serviupseerit muis-
tavat lämmöllä ja 
kiitollisuudella edes-
mennyttä kunniapu-
heenjohtajaansa.

Tapani Havia
Kalle Pettilä

Lauri Hollmén 
(1935-2020)

MUISTOKIRJOITUS

Ampuma- ja urheilutoimikunta järjestävät koulutusillan Turussa Heikkilän sotilaskodissa torstaina 28.1.2021 kello 
18.00 - 19.30.

KOKOUKSET JA KILPAILUT

 Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien

ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT
Pidetään Kupittaan urheiluhallin 

Ampumaradalla sunnuntaina 7.2.2021
Kilpailu järjestetään koronarajoitusten niin salliessa ja 

mahdolliset suositukset huomioiden
Kilpailuohjelma: Ilmakivääri ja ilmapistooli 40 ls Erien 

alkamisajat ilmoitetaan eräluettelossa
Sarjat ja joukkueet: Kilpailussa noudatetaan SAL:n 
kilpailusääntöjä ja paremmuus ratkotaan seuraavasti:
- henkilökohtaisessa kilpailussa sarjoissa E, H16, D16, H18, 
D18, H20, D20, H, D, H50, D50, H60, H70, H75, H80, H85
- joukkuekilpailuissa 3-miehisin joukkuein. 
Joukkuetulokseen   lasketaan yhdistyksen kolmen parhaan 
etukäteen nimetyn kilpailijan tulos.
Ilmoittautumiset: Yhdistyksittäin kirjallisesti perillä viimeistään 
29.1.2021 osoitteella Pekka Tuominen, Laivateollisuudenkatu 
28 B 37, 20240 Turku tai email: hptuomin@gmail.com
Osallistumismaksut: Henkilökohtaisessa kilpailussa 15 € / 
ampuja / laji maksetaan Turun Reserviläisten 
tilille FI07 4309 2220 0943 00 viimeistään 3.2.2021.
Eräluettelo lähetetään pyydettäessä yhdistyksen 
nimeämälle yhteyshenkilölle.
Ilmasäiliöiden hyväksyntä ja ampumavakuutus tarkastetaan.
Kilpailun tekninen asiantuntija: Pekka Nummelin, 
Lisätietoja: Pekka Tuominen 050 5188529 

Tervetuloa!
Turun Reserviupseerit ry

Turun Reservialiupseerit-Reserviläiset ry

PIIRIN YÖPARTIOKILPAILU 16.10.2020
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WWW.LEHTITEHDAS.COM

Lounaismaan 
Osuuspankki

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* !

MAALI,  JOKA OSUU PUUN YTIMEEN
VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

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

Jälleenmyyjien yhteystiedot:  www.virtasenmaalitehdas.fi

VIRTASENmaalitehdas
TESTIVOITTAJALAATUA*

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

Laakkonen RAISIO
Veljekset Laakkonen Oy
Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio

Vaihde 010 214 7800
Myynti: ma-pe klo 9–18, la 10-15
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 %.

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

Yllättävän helppoa

SATAKUNNANKATU

Turun  
Tilipalvelut Oy

Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku

puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110

e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

SILIKONITUOTTEET

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

Seuraava numero ilmestyy 25.2.2021 
Aineisto seuraavaan lehteen 4.2. mennessä

TERVE TURKU.
Kun tapahtuu ja sattuu, Turun Terveystalo 

päivystää. Tervetuloa. 

Etäpalvelut ja nettilääkäri ovat apunasi  
ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteistyössä työterveys tukee työpaikkoja  
voimaan hyvin ja tekemään tulosta.

Turku
Naantali
Lieto
puh. 030 6000*
terveystalo.com

*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.

Varsinais-Suomen Reserviläispiirin  
historiateos, 384 sivua täyttä asiaa  

20€ / kpl

Ota yhteys joko oman yhdistyksesi  
puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan  

(vsres@co.inet.fi tai +358 401 608001) ja 
sovitaan noutoaika sekä kappalemäärä!

– Itsellesi tai lahjaksi – KUUSI  
VUOSIKYMMENTÄ  

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ  
1959 – 2019
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MERKKIPÄIVÄT

www.turunsanomat.fi 

Pienistä iloista suuriin uutisiin

 
 
 
 

Logistiikkapalveluja 
Turun satamassa 

 
 
 

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

 

TurkuSteve 

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –  

sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä käte-
vämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.

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

NORDEA 24/ 7  0200 3000 (pvm/mpm),  NORDEA.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.

TAMMIKUU 
 

103 VUOTTA  
8.1. Yliluutnantti Koppinen Yrjö Ilmari Salo

92 VUOTTA   
24.1. Yliluutnantti Lystimäki Pentti Turku

90 VUOTTA   
2.1. Yliluutnantti Rannisto Matti Salo
16.1. Yliluutnantti Nordström Tor W Turku

85 VUOTTA   
17.1. Everstiluutnantti Teulahti Pentti Johannes Halikko

80 VUOTTA   
8.1. Ylikersantti Vesterinen Yrjö Koski Tl
14.1. Kapteeni Mattsson Björn Parainen
19.1. Ylikersantti Nordlund Tauno Naantali
21.1. Kapteeniluutnantti Lehto Juhani Vieno Pöytyä
26.1. Kersantti Merinen Tuomo Naantali
31.1. Luutnantti Hartikainen Heikki Naantali

75 VUOTTA   
4.1. Luutnantti Elomaa Ilmo Allan Turku
12.1. Luutnantti Ali-Keskikylä Arto Matias Mynämäki
14.1. Luutnantti Knuuti Heikki Tapio Turku
14.1. Majuri Pyysalo Risto Raisio
15.1. Yliluutnantti Heinonen Timo Pöytyä
15.1. Yliluutnantti Merikanto Jukka Tapani Perniö
22.1. Kapteeni Salmela Jukka Paimio
23.1. Yliluutnantti Väisänen Tenho Kalevi Raisio
25.1. Ylikersantti Aalto Eljo Turku
29.1. Luutnantti Engström Bernt Parainen

70 VUOTTA   
6.1. Luutnantti Kattelus Hannu Aura
20.1. Ylikersantti Hautala Markku Juhani Turku
20.1. Everstiluutnantti Korhonen Pentti Kalevi Turku
30.1. Kapteeni Karru Pentti Matti Pyhäranta
30.1. Yliluutnantti Valtonen Jouko Juhani Turku

60 VUOTTA   
1.1. Korpraali Keltakangas Esa-Pekka Mynämäki
1.1. Alikersantti Mättö Erkki Salo
5.1. Kersantti Lehtonen Juha Tapani Naantali
14.1. Alikersantti Hietanen Antti Perniö
14.1. Kapteeni Mikkola Hannu Perniö
17.1. Ylikersantti Jylhä Jyri Lemu
26.1. Vänrikki Santala Timo Paimio
31.1. Luutnantti Mansikka Antti Ilmari Mikkeli

50 VUOTTA   
6.1. Alikersantti Haikala Harri Rauma
24.1. Luutnantti Manner Sami Jalmar Vehmaa
27.1. Kersantti Karuranta Torsti Henrik Laitila

HELMIKUU   

96 VUOTTA   
14.2. Alikersantti Jokinen Keijo Loimaa

93 VUOTTA   
16.2. Luutnantti Likitalo Taavi Antero Turku
27.2. Kapteeni Iisa Pekka Olavi Turku

91 VUOTTA   
22.2. Sotamies Mäkimattila Jaakko Alastaro

90 VUOTTA   
6.2. Yliluutnantti Ylitalo Paavo Oripää
9.2. Vänrikki Rydberg Alf Karl Turku
17.2. Yliluutnantti Muukkonen Orvo Salo
28.2. Yliluutnantti Intonen Helmer Raisio

85 VUOTTA   
27.2. Luutnantti Kailiala Jaakko Lieto

80 VUOTTA   
2.2. Kapteeni Saari Jussi Salo
5.2. Alikersantti Suomi Antti Juhani Turku
7.2. Kapteeni Järvelä Pekka Turku
19.2. Majuri Amberla Martti Mynämäki
28.2. Kapteeniluutnantti Mäkinen Seppo Ilmari Turku

75 VUOTTA   
15.2. Korpraali Tukkimäki Kalevi Turku
16.2. Luutnantti Saraste Markku Kalevi Mietoinen
19.2. Kapteeni Helander Pekka Antero Turku
27.2. Kapteeni Nurmi Seppo Salo
28.2. Alikersantti Mattila Jarkko Uolevi Turku

70 VUOTTA   
16.2. Majuri Aho Esko Juhani Loimaa
20.2. Luutnantti Haapaniemi Tommi Onni Raisio
24.2. Alikersantti Lundgren Seppo Kalevi Nousiainen
25.2. Yliluutnantti Vihervä Esko Kaarina

60 VUOTTA   
1.2. Alikersantti Tamminen Jukka Marttila
3.2. Pursimies Hoikkala Antti Matti Kemiö
11.2. Ylikersantti Lahtonen Antti Sakari Alastaro
12.2. Alikersantti Koliseva Arto Olavi Loimaa
17.2. Yliluutnantti Virtanen Veli-Matti Uusikaupunki
20.2. Ylikersantti Raittila Pertti Raisio

50 VUOTTA   
2.2. Vänrikki Raumanen Juha Turku
3.2. Yliluutnantti Hämäläinen Matti Mikael Somero
5.2. Alikersantti Satola Marko Rusko
11.2. Vänrikki Tähtinen Rami Laitila
16.2. Jääkäri Lindgren Veijo Valdemar Turku
19.2. Kapteeniluutnantti Wiren Tommi Turku
21.2. Luutnantti Suominen Mikko Johannes Masku


