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PÄÄKIRJOITUS

Uuden ajan edessä

K

ukapa olisi viime vuoden alussa
uskonut, miten koronapandemia
muuttaa meidän tekemisiämme
niin töiden kuin harrastuksiemme osalta. Vastaan kaikkien puolesta; ei kukaan. Olemme nyt kokeneet muutosta
vuoden ajan. Muutos on vaikuttanut
meidän tekemisiin paljon tai toisille
ainakin jollain tavoin.
Yhdistykset ovat pärjänneet ainakin
toistaiseksi hyvin. Kuuliaisina olemme
molemmissa piireissä noudattaneet viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kilpailuja
ja tapahtumia on järjestetty turvallisuus
edellä. Vaikka korona rajoittaakin toimintaa, niin otetaan tästä ajasta se hyöty, että
tunnistamme ne vahvuutemme, nekin, joita
emme koskaan ennen arvanneet meissä
olevan.
Nyt meillä on erityinen mahdollisuus
uudistaa myös toimintatapojamme yhdistyksissä ja piireissä. Paljon mahdollisuuksia
on olemassa ja uusia luodaan. Toivon, että
jokainen jäsen, yhdistys ja molemmat piirit tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin, ihan
vain vaikka osoittaaksemme, ettei korona
meitä eikä maatamme lannista.
Kokoontumisrajoitukset ovat kuitenkin
edelleen voimassa ja näyttää etteivät ne
lähiaikoina tule poistumaan, vaan saattavat vielä kiristyä uusien tautimuunnosten
myötä. Tiedämme myös rokotusten hitaan
edistymisen, hyvistä ennakko-odotuksistamme huolimatta.
On kuitenkin tärkeää, että järjestämme suunniteltuja tapahtumia, kilpailuja ja
kokouksia suosituksia noudattaen. Osallistuja tulee olemaan varmasti odotuksia
vähemmän. Mutta tärkeintä on järjestää
toimintaa, eikä siirtää niitä jonnekin tulevaisuuteen osallistujien pieneen määrään
vedoten.

Tiedostetaan riskit, järjestetään toimintaa jäsenille ja pidetään itsemme hyvässä
fyysisessä ja henkisessä kunnossa.
Tammisunnuntaita vietetään vuosittain
tammikuun viimeisenä sunnuntaina Suomen vapaussodan alkamisen muistoksi.
Alun perin nimityksellä on tarkoitettu sunnuntaita 27. tammikuuta 1918, jolloin
sodan on katsottu alkaneen. Tänä vuonna
päivä oli tammikuun 31. Perinteiset juhlat
ja seppeleen laskut jäivät koronapandemian suositusten vuoksi pitämättä. Toivottavasti vuoden päästä saamme jälleen
olla pitämässä ja osallistumassa perinteen
jatkamisessa. Tänä vuonna oli vain pysähtymisen ja hiljaisten kiitosten aika.
Maailmapolitiikassa ollaan uudessa taitekohdassa. Miten asiat asettuvat tulevina
aikoina? On hyviä merkkejä; Yhdysvaltain
ja Venäjän välillä ollutta New START
-sopimusta jatketaan viidellä vuodella ja
Yhdysvallat on saanut uuden presidentin.
Ainakin Euroopan ja Suomen odotukset
Yhdysvaltojen suunnan muuttumiselle
ovat korkeat.
On kuitenkin myös olemassa huolestuttavia näkymiä, erityisesti itäisen naapurimme Venäjän toimissa. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö totesi kuun
alussa valtiopäivien avajaisissa: ”Olemme seuranneet huolella ja huolestuneina
Venäjän viimeaikaisia tapahtumia. Ne on
tuomittu moneen kertaan, niin Suomessa
kuin Euroopassa.
Aihetta siihen on ollut, ja aihetta tuli
viimeksi eilen lisää. Mutta yksisuuntaiset
julistukset eivät yksin riitä. On myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta
saadaan aikaan. Myös kansainvälisessä
politiikassa puheyhteyttä tarvitaan aivan
erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa
olemme eniten eri mieltä.

Kun omat näkemykset ovat vahvalla
pohjalla, ei keskustelun käyminen tarkoita
niistä luopumista. Keskustelun käyminen
on vahvuuden osoitus. Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman
vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa.
On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa. Erityisesti
nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän
railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin,
jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään.”
Vuoden ensimmäisen lehden teemana
on perinteisesti viestintä. Viestinnän rooli
on korostunut korona-aikana. Ihmisillä on korostunut tarve saada oikeaa ja
luotettavaa tietoa. Viestinnällä on tärkeä
rooli myös viranomaisluottamuksen näkökulmasta. Kiitän viestintätoimikuntaa
jälleen tänäkin vuonna erinomaisesta työpanoksesta lehden tekemisessä. Ottakaapa muutkin toimikunnat tästä mallia ja
eikä haittaa, vaikka panette paremmaksi.
Yhdessä tekemällä saamme enemmän
aikaiseksi.
Olemme pitkästä aikaa saaneet Varsinais-Suomeen kunnon talven, joten nautitaan siitä. Käykää hiihtämässä tai ulkoilemassa ja imaiskaa itseenne hyvää oloa!
Erkki Lehmus
päätoimittaja
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Uusi normaali on jo täällä

V

iimeinen vuosi on ollut monellakin
tavalla erilainen ja muutosten aikakautta yhteiskunnassa. Sen käynnisti alkuvuonna 2020 alkanut koronaviruksen leviäminen ja sen myötä edelleen
jatkuva kriisitilanne. Reserviupseeriliiton
puheenjohtaja Aaro Mäkelä kirjoitti blogissaan liiton sivuilla 28.4.2020 suomalaisten vahvasta kriisinsietokyvystä ja
ennen kaikkea erityisvahvuutena hän
mainitsi osaavan reservin, mikä on kriisitilanteita varten koulutettu.
Tätä kriisinsietokykyä meiltä nyt kysytäänkin, kun monet toiminnat on
rajoitettu, arkielämä siellä kodeissa on
monella muuttunut lasten etäopintojen
ja omien etätöiden kautta sekä vapaaaikakin on muodostunut monilta osin
aika erilaiseksi. Menneeseen ei varmaan
koskaan enää palata, vaan tässä opetellaan ihan uusien toimintatapojen
parissa toimimista ja iso vaikutus sillä
on meidänkin piirien alueella toimiviin
yhdistyksiinkin tulevina vuosina. Ehkä
tässä onkin hyvä paikka kääntää katseet oikeasti eteenpäin ja ottaa muutokset positiivisena kehityksenä vastaan.
Yksi iso muutos sähköiseen tekemiseen on tapahtunut Reserviläisliitossa,
missä jatkossa ei enää täytetä toimin-

talomakkeita vuoden loppupuolella
menneistä tapahtumista. Tämän vuoden alusta alkaen kaikkien yhdistysten
pitää kirjata tapahtumat heti kotisivuille, mistä ne muodostavat raportin vuoden lopussa automaattisesti.
Yksinkertaista ja helppoa, vai onko?
Ainakin liitto tarjoaa tähän koulutusta webinaarimuodossa, samaten
reserviläispiiri. Verkossa toimiminen,
webinaarit, etäkokoukset ja verkkokoulutus ovatkin suuressa suosiossa
tällä hetkellä ja monet ovat keksineet
niiden avulla täysin uusia tapoja järjestää toimintaa ja koulutuksia.
Tällainen verkossa ja etänä toimiminen tulee olemaan varmasti uusi
normaali, mikä tukee hyvin erilaisten käytännön koulutustapahtumien
ja lähijaksojen järjestämistä. Onhan
meidän reserviin siirtyvät nykynuoretkin tottuneet jo tällaisen tapaan
toimia varusmiespalveluksessa. Virtuaalinen koulutusympäristö, PVmoodle ja simulaattorien käytöt ovat heille
olleet arkipäivää, toisin kuin meillä
jo aikamme reservissä olleille on vielä muistona peltikypärä, manttelit ja
polkupyörät.
Aika kulkee vauhdilla eteenpäin ja
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meidänkin pitää pysyä siinä kulussa
mukana.
Kaikkea ei ole kuitenkaan tarve muuttaa ja varsinkin yhtenä perinteikkäänä
asiana nostaisin esiin tässä koronatilanteessa oman kunnon kohottamisen
ja reservin kenttäkelpoisuudesta huolehtimisen. Kilpailuja ja tapahtumia ei
voida AVI:n tekemien rajoitusten puitteissa tällä hetkellä juurikaan järjestää,
mutta voimme kannustaa yhdistyksissä
jäseniä omaehtoisesti hiihtämään, kun
kerrankin on lunta, kävelemään ja osallistumaan esim.
MPK:n kursseina pidettäviin ammuntoihin ulkoradoilla. Kaikki tämä
ylläpitää omaa fyysistä kuntoa ja kehittää kenttäkelpoisuutta ja kriisitkin
ovat silloin paremmin kestettävissä.
Nautitaan siis talvisesta luonnosta ja
sen mahdollisuuksista sekä ylipäätään
siitä, että rajoitusten puitteissa meillä on kuitenkin mahdollisuus nauttia
omasta upeasta suomen luonnosta.
Mukavaa alkanutta vuotta ja talvea
toivottaen!

"Valeuutisista"
hyviin uutisiin

N

uorena kävin teatterissa katsomassa näytelmän nimeltä
”Seis maailma tahdon ulos”. Se laittoi silloin miettimään
maailman menoa. Ihminen voi joutua huomaamatta jonkinlaiseen pahaan kierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Näytelmän teema jäi mieleeni. - Aika ajoin mietin, millaisessa maailmassa
me oikein elämme.
Ehkä myöskin niin, että mikä on totta, mikä harhaa. Nykyään
saamme sosiaalisen median kautta valtavan määrän uutisia ja
tulkintoja siitä mitä maailmassa tapahtuu. Usein on myös hämmästyttävää, kuinka ihmiset tulkitsevat maailman tapahtumia niin
tavattoman eri tavoin.
Äsken näin netissä videon, jossa Arnold Schwarzenegger jyrähti:
”Donald Trump on kaikkien aikojen huonoin presidentti!” Ja
pian tämän jälkeen luin uutisen, että Laura Huhtasaari oli lähettänyt Nobel-säätiölle kirjeen, jossa hän ehdottaa, että Trumpille
myönnettäisi Nobelin rauhanpalkinto. Kuinka asioita voi nähdä
näin eri tavalla?
On varmaan niin, että asioilla, joita analysoidaan ja arvioidaan,
on useimmiten kaksi eri puolta, aivan kuten kolikolla, kruuna ja
klaava. Tulkinta voi riippua siitä, kumpi puoli on päällimmäisenä.
Opetellessani tieteentekemistä yliopistossa, ohjaajani, professori Haralds Biezais opasti, että minkä tahansa tekstin lukemisen
yhteydessä on tärkeää selvittää, kuka on kirjoittaja. Jokainen
kirjoittaja lähtee omasta subjektiivisesta lähtökohdastaan. Tästä
syystä maailma voi näyttää ajoittain varsin kaoottiselta.
Islantiin sijoittuva poliittinen draama ”Ministeri” tuli äskettäin
TV:sta. Kahdeksanosaisessa sarjassa seurataan kansansuosioon
nousevaa poliitikkoa Benedikt Richardssonia. Hän on hyvin
epäsovinnainen. Hän tekee omanlaistaan politiikkaa. Hän on
radikaali, johtaja, jollaista ei ole ennen nähty. Hänestä tulee maan
suurimman puolueen puheenjohtaja ja pääministeri.
Pääministerin avustajalle Hrefna Hallgrimsdottirille selviää vähitellen, että pääministeri kamppailee maanisdepressiivisen sairauden
kanssa. Pääministerin sairautta yritetään lähipiirin toimesta kaikin
tavoin salata kansalaisilta.
Pääministeri alkaa, sairauden edetessä maniavaiheeseen, tehdä
aina vaan oudompia päätöksiä. Hän vaarantaa hallituksen toimintakyvyn. Hänen henkilökohtainen elämänsä menee kaaokseen.
Valtakunnan hallinto ajautuu sekasortoon. Pääministeri ajautuu
psykoottistasoiseen depressioon.
Kuinka sitten sattuikaan, juuri kun olin katsonut sarjan viimeisen
osan, TV:n uutisista tuli massiivisesti kuvaa Trumpin kannattajien
Yhdysvaltojen kongressitalon valtauksesta. Kaoottinen, väkivaltainen, hallitsematon aggression purkaus oli todellista totta. Jäin
miettimään ja vertaamaan draamasarjan pääministerin ja Amerikan
presidentin käyttäytymistä. Draamasarjan pääministerillä oli maanisdepressiivinen mielen sairaus. Amerikan presidentillä oli ehkä
vähemmän dramaattinen, mutta yhtä lailla yhteiskunnan sekasortoon johtava itsekeskeinen ajatus ”Make America Great Again”.
Molempia tarinoita yhdisti todellisuudesta vieraantunut yksipuolisuus, negatiivinen narsismi, jossa ihminen kuvittelee olevansa
suurempi kuin hän todellisuudessa on. Molemmissa oli paljon
todellisuuden vääristämistä, valeuutista.
Olen ymmärtänyt niin, että psyykkisesti normaali lapsi on
itsekäs, itsekeskeinen. Tulee mieleen psykoanalyyttisestä kirjallisuudesta tapaus; Alle kouluikäisellä tytöllä oli syntymäpäivä.
Hän sai syntymäpäivälahjaksi rasian mansikoita. Synttäreillä ollut
täti ehdotti synttärisankarille, että hän antaisi puolet mansikoista
saman ikäiselle vieraalle. Synttärisankari ei halunnut jakaa saamaansa lahjaa. Tytön äiti toteutti mansikoiden jaon. Seuraavana
yönä synttärisankari näki unen, että hän söi kaikki mansikat
itse. – Kehittynyt aikuisuus ei ole näin yksipuolisen itsekeskeinen.
Kehittyneessä aikuisuudessa otetaan huomioon omat ja toisen
tarpeet, nähdään asioissa molemmat puolet.
Miten kaaoksesta kosmokseen? Esimerkiksi niin, että valeuutisten tilalle tulee evankeliumi (´eu´=hyvä, ´angelion´=uutinen).
Hyvien uutisten lukemiseen ei välttämättä tarvitse sosiaalista mediaa, ne löytyvät helposti Raamatusta ja virsikirjasta. Evankeliumin
sanomaa seuraava aikuinen välittää sekä itsestään että toisista.
Matteuksen hyvässä uutisessa meitä opetetaan (19:19): ”Rakasta
lähimmäistä niin kuin itseäsi” ja adventtivirressä (7:3) ihminen laitetaan ihmisen paikalle: ”Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa,
ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa.”
Pertti Järvinen
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Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin katsaus vuoteen 2020 ja tulevaisuuden näkymiä

Korona toi uudet tuulet

Petri Kosonen

M

aanpuolustuskoulutuksen (MPK)
vuoden 2020 toimintaan vaikutti kaksi päätekijää; uudistunut lainsäädäntö
ja koronapandemia. Pandemian takia ei viime vuodesta
voi valitettavasti vetää kaikkia
johtopäätöksiä lain käyttöönotosta ja soveltamisesta.
Uudistetun lain perusidea on
se, että puolustusvoimien (PV)
tehtäviin kuuluu sotilaskoulutus
(joukkojen koulutus ja taisteluammunnat) ja MPK:n tehtäviin
kuuluu sotilaallisia valmiuksia
antava koulutus (SOTVA), joka
on luonteeltaan yksilö – ja pienryhmäkoulutusta. Tämän lisäksi MPK järjestää nuorille ja naisille tutustumistoimintaa sekä
tiedotusta ja valistusta. Edellä
mainitut tehtävät löytyvät laista, ja niiden kustannuksiin voi
käyttää valtionavustusta.
Valtionavustus kasvoi uudistuksen myötä, joten osa koulutuksesta on osallistujille maksutonta. SOTVA-koulutuksen
hintaa on subventoitu siten, että se on maksimissaan 15€/vrk
pois lukien ammunnat, joissa
hinta määräytyy patruunakustannusten mukaisesti.
Tämän lisäksi MPK järjestää kokonaisturvallisuuteen
liittyvää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU).
Sen kustannukset täytyy kattaa
täysimääräisesti osallistumismaksuilla ja/tai lahjoitusvaroin. Kustannuksiin lasketaan
mukaan esimerkiksi: ruokailut, kuljetuskustannukset, materiaalihankinnat sekä MPK:n
henkilöstön työkustannuksia.
Tämän takia jokaiselle kurssille tehdään budjetti, jonka perusteella kurssimaksu määräytyy.
Todennäköisesti kurssien hinnat
tulevat nousemaan aiemmasta.
Uuden lain myötä MPK:n
Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin (LSMPP) saamat lisäresurssit otettiin käyttöön viime
vuoden aikana. Niistä tärkein
oli kokopäiväisen valmiuspäällikön saaminen piirille. Minna
Nenonen aloitti tehtävässä täydellä vauhdilla helmikuun alusta. Minna on myös aktiivinen
toimija maanpuolustuksen järjestökentässä, joten hän on tuttu
suurelle osalle reserviläisistä.

Vapaaehtoisia tarvitaan
LSMPP:n toiminnassa on
huolena ollut tehtävien kasau-

tuminen pienelle aktiivisten
ryhmälle. Tällöin on työpaine
välillä kasvanut liian suureksi.
Piirillä on noin 650 sitoutunutta toimijaa koulutus- ja tukitehtäviin. Valmiuspäällikön
johdolla ryhdyttiin kehittämään rekrytointia. Tavoitteena
on aktivoida mahdollisimman
suuri osa sitoutuneista. Välineenä on toimijakyselyn, joka
toteutettiin viime vuonna kaksi
kertaa.
Kyselyssä kartoitettiin halukkuuksia osallistua kouluttaja- ja tukitehtäviin. Aktivoinnin lisäksi sen avulla pyritään
ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon henkilökohtaisia halukkuuksia. Kyselyä
kehitetään edelleen ja se tullaan tekemään kaksi kertaa
vuodessa.
Maanpuolustuspiiri ja Porin prikaati (PORPR) ovat
sopineet, että LSMPP rekrytoi
kaikki PORPR:n vapaaehtoisissa (VEH) ja kertausharjoituksissa (KH) tarvittavat reserviläiskouluttajat, erotuomarit,
vastatoimintaosastot sekä tukihenkilöstön. Myös näihin tehtäviin voi hakeutua toimijakyselyn kautta. Seuraava kysely
koskien syksyn 2021 toimintaa
tehdään helmikuussa.
Yhdessä Porin prikaatin
kanssa toteutettiin elokuussa
2020 rekrytointipäivä. Päivä
oli suuri menestys ja sen kautta
mukaan MPK:n toimintaa tuli
noin 20 uutta toimijaa.
Helmikuun alusta LSMPP:n
koulutussihteerinä aloitti Sari
Mastromarino. Hän on jo pitkään osallistunut aktiivisesti
MPK:n ja reserviläistoimintaan. Hänelle siis harrastuksesta tuli työ. Sari vastaa kurssien
hallinnosta, piirin materiaalista
ja viestinnästä. Sarin suururakka, toimijasitoumusten päivitys, valmistui viime vuoden
lopussa.
Myös Porin prikaatiin on
tullut uusia tehtäviä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
liittyen. Kesällä prikaatin esikunnan VMP-upseerina aloitti
kapteeni Matti Kulmanen ja
aluetoimistossa kapteeni Mikko Keskievari. He toimivat
tiiviissä yhteistyössä LSMPP:n
piiri- ja valmiuspäällikön kanssa liittyen toiminnan ohjaamiseen ja tukemiseen.
Periaatteessa reserviläisen
näkökulmasta ei ole tapahtunut suurta muutosta; MPK:n
kursseille voi osallistua toimi-
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henkilönä tai kurssilaisena.
Puolustusvoimat tarvitsee edelleen harjoituksiinsa reserviläisiä kouluttaja- ja tukitehtäviin.
Viime vuoden aikana luotiin
uuden lain mukaiset menettelytavat, jotka osin poikkeavat
aikaisemmasta.
Suurin muutos oli VEH:n
siirtyminen täysin puolustusvoimien vastuulle eli PV
vastaa harjoituksiin liittyvistä
valmisteluista sekä reserviläisten ohjeistamisesta. Edellä
mainitut seikat yhdistettynä
koronapandemiaan aiheuttivat valitettavasti jonkin verran
epäselvyyttä ja hämmennystä reserviläisten keskuudessa.
Tähän vastattiin tiedottamalla
sekä hiomalla LSMPP:n ja Porin prikaatin yhteistyötä.

Verkko-opetusta lisätään
Kulunutta vuotta on kaikkien,
niin myös MPK:n toiminnan
osalta värittäneet koronapandemian vaikutukset. Kannoimme vastuumme koronan
vastaisessa taistelussa noudattamalla viranomaisten määräyksiä ja suosituksia viimeistä
piirtoa myöten. Tämän takia
koulutus oli keskeytyksissä
käytännössä maaliskuusta kesäkuulle.
Koko loppuvuoden kurssien
kokoon ja toteutukseen vaikuttivat viranomaisten koronarajoitukset ja -suositukset.
Toiminnan sopeuttaminen,

jopa viime hetkellä tulleisiin
muutoksiin, aiheutti toimijoille
runsaasti ylimääräistä suunnittelua ja järjestelyitä. Osa kursseista jouduttiin perumaan
kokonaan.
Edellä kuvatuista haasteista
huolimatta toiminta toteutettiin laadukkaasti, palautteiden
keskiarvo koko vuodelta oli
huimat 4,58 /5. Toiminta oli
myös turvallista, sillä tiedossamme ei ole yhtään MPK:n
kurssilla tapahtunutta koronatartuntaa tai altistusta.
Tärkeintä kuitenkin mielestäni oli se, että pidimme
toiminnan käynnissä. Vapaaehtoistoimijat saivat arvokasta kokemusta koulutuksen
toteuttamisesta haastavissa
oloissa. Erityiskiitos kaikille toimijoille siitä, että veitte
kurssit läpi muutosten keskellä. Näin saimme tarjottua
mahdollisuuden tulla mukaan
MPK:n toimintaan ja kehittyä
maanpuolustuksen taidoissa.
Vapaaehtoisuuden voima
näkyi myös nopeassa etäopetuksen aloittamisessa. Kybertiimi polkaisi oma-aloitteisesti
ennätysajassa webinaarikoulutuksen käyntiin. Verkko- ja
etäopetusta tullaan asteittain
lisäämään. Tavoitteena on se,
että teoria opiskellaan itsenäisesti, jolloin lähiopetuksessa
voidaan keskittyä toiminnan
harjoitteluun.
Toiminnassa pyritään vastamaan saatuun palauttee-

seen. Hyvänä esimerkkinä on
SOTVA-kursseille ilmoittautuminen. Puolustusvoimat hyväksyy kaikki kurssilaiset. Tämän takia ilmoittautuminen
kursseille on päättynyt kuukautta ennen kurssin alkua.
Saadun palautteen mukaan
tämä on karsinut kursseille
osallistujien määrää. MPK:n
ja puolustusvoimien välisissä neuvotteluissa muutettiin
käytäntöä siten, että kursseille
ilmoittautuminen voi päättyä
kahta viikkoa ennen kurssin
alkua.

Ammunnoille kovaa
kysyntää
Ammunnoille on kova kysyntä. Pitkällisen odotuksen
jälkeen saimme MPK-kiväärit
vuoden lopulla. Tänä vuonna
olemme jo aloittaneen kerran
kuussa järjestettävät ammunnat sekä Raasissa, että Niinisalossa. Jatkossa voi siis pitää
ampumataitoa yllä, vaikka ei
omistaisikaan itse asetta. Kannustan maanpuolustusjärjestöjä ja -yhdistyksiä järjestämään
MPK:n kautta jäsenilleen räätälöityjä ammuntoja uusilla
kivääreillämme.
On päivän selvää, että
koronapandemia tulee vaikuttamaan koko tämän vuoden koulutukseen. Turhien
muutosten välttämiseksi olen
linjannut yhteistyössä Porin
prikaatin johdon kanssa ko-

Tule toimitsijaksi Reserviläisammuntoihin

R

eserviläisjärjestöjen
yhteiset Reservin ampumamestaruuskisat
järjestetään tänä vuonna lauantaina 3.7. Säkylässä Huovinrinteen ampumaradoilla.
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ja Varsinais-Suomen
Reserviupseeripiiri toimivat
kilpailun järjestäjinä.
Kilpailun johtajana toimii

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Johannes Kossila.
Pistoolilajien johtajana toimii piirien asevastaava Pekka Tuominen ja kiväärilajien
johtajana toimii Tero Mäntylä.
Radoille tarvitaan toimitsijoita yhteensä vajaa 50
henkilöä. Ilmoittaudu tehtävään Pekka Tuomiselle (hp-

tuomin@gmail.com), Tero
Mäntylälle (tero.a.mantyla@
gmail.com) tai toiminnanjohtajalle (vsres@co.inet.fi)
viimeistään maaliskuun kuluessa. Toimimalla toimitsijana varmistat itsellesi osallistumisoikeuden kilpailuun.
Valmistelut ja toimitsijoiden
kilpailusuoritukset toteutetaan perjantain 2.7. aikana.

Ammuntaa itselataavalla kiväärillä.

ronapandemian asettamat raamit tämän kevään toiminnan
toteuttamiselle. Viime vuoden
kokemusten perusteella uskon
toiminnan onnistuvan hyvin
myös tänä vuonna.
Tänä vuonna kurssitarjonnassa on vanhaa tuttua ja paljon uutta. Ampumatoimintaan
panostetaan säännöllisten ammuntojen lisäksi järjestämällä yhteistyössä Pohjanmaan
maanpuolustuspiirin kanssa
Länsirannikon ampumaharjoitus maaliskuussa Niinisalossa.
Ohjelmassa on tarkka-ammuntaa sekä kivääri ja pistooli
ammuntaa radoilla.
Jo perinteinen SRA-peruskurssi on maaliskuussa Säkylässä. Kevään harjoituksissa on
kattava kattaus aselajikursseja;
esimerkiksi sotilaspoliisi-, tiedustelu-, pioneeri- ja suojelukursseja.
Yhteistyössä Porin prikaatin kanssa osallistumme paikallispuolustusharjoitukseen
Salossa. Sekä aloitamme marraskuussa olevan MYRSKYharjoituksen valmistelut.
Koronatilanteen takia kursseille voidaan ottaa vain rajoitetusti osallistujia. Nopein
käsi voittaa, joten äkkiä varamaan paikka kevään kurssilta https://koulutuskalenteri.mpk.
fi/Koulutuskalenteri.
Kirjoittaja on
Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö.
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LYHYET
RUL juhlii
90 vuottaan

Järjestäytynyt reserviupseeritoiminta alkoi Suomessa 3.12.1925
jolloin Helsingissä perustettiin
valtakunnallinen Reserviupseerikerho. Toiminnan laajennuttua
koko maahan tuli liiton perustaminen pian ajankohtaiseksi. Katajanokan Kasinolle Helsinkiin
kokoontui 17.5.1931 yhteensä
52 reserviupseeria eri puolilta
maata. Kokouksessa päätettiin
yksimielisesti perustaa Suomen
Reserviupseeriliitto. Järjestäytynyttä reserviupseeritoimintaa
oli tuolloin jo ainakin 15 eri
paikkakunnalla.
Kokoukseen osallistui henkilöitä kahdeksasta reserviupseerikerhosta, mutta junien
aikataulujen johdosta liiton perustamissopimuksen allekirjoitti
lopulta vain Helsingin, Turun ja
Riihimäen reserviupseeriyhdistysten edustajat. Vuosi 2021 on
siis RUL:n 90-vuotisjuhlavuosi.
RUL viettää juhlavuottaan
"työn merkeissä". Juhlavuonna haluamme korostaa oman
toisaalta toimintakyvyn merkityksestä ja toisaalta muistuttaa
reserviupseerien merkityksestä
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Juhlavuoden tunnuslause on
"Johtajuutta kaikissa oloissa."
Siihen sisältyy ajatus reserviupseereista vastuunkantajina niin
siviili- kuin sotilastehtävissä.
Alkaneena vuonna liitto järjestää mm. arvoseminaarin
yhdessä 100 vuotta täyttävien
Kadettikunnan ja Sotilaskotiliiton kanssa ja marssitapahtuman
Haminassa. Joulukuun alussa
liittovaltuusto pitää juhlakokouksen Mikkelissä ja samana viikonloppuna pelataan myös RUL
90 vuotta SM-liigan juhlaottelu.
Reserviupseeripäivä järjestetään elo-lokakuussa neljällä eri
paikkakunnalla. Kaikista näistä lisätietoja liiton nettisivuilta,
Reserviläinen-lehdestä ja Kenttäpostista. Juhlavuosi näkyy
monipuolisesti myös liiton sähköisissä kanavissa.

RUL Plus korvaa
ampumaturvan
Reserviläisten ampumaturva päättyy nykyisen vakuutuskauden
päättyessä. Uusi RUL Plus -jäsenryhmän jäsenyys antaa jatkossa
osallistumisoikeuden Suomen
Reserviupseeriliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Reserviläisliiton
niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta
on keskeisessä roolissa.
Jäsenyys sisältää tapaturmaja vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata ammuntaa harrastava jäsen
tapaturman ja vastuuriskien
osalta. Liittyminen RUL Plus
-jäsenryhmään on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan erityisesti aktiivisesti ampumista
harrastaville jäsenille Uuden
jäsenryhmän jäseneksi pääset
maksamalla jäsenmaksun yhteydessä 25 euron RULPlusmaksun.
Lisätietoja RUL Plus -jäsenyydestä liiton sivuilta: https://
www.rul.fi/jasenille/rul-plus/.

Satavuotias Kadettikunta palkittiin
Vapaudenristillä
Christian Perheentupa

E

räs maamme vanhimmista
maanpuolustusjärjestöistä, Kadettikunta vietti
100-vuotispäiväänsä
27.1.2021.
Itsenäisen
Suomen Kadettikoulun
ensimmäinen
kadettikurssi alkoi 25.1.1919 ja
päättyi 31.3.1920. Kurssilta valmistui 56 kadettiupseeria. Kadettikoulun
vuosipäivän juhlaan kokoontuneet ensimmäisen
kadettikurssin upseerit perustivat 27.1.1921 Kadettikunnan elinikäisen kadettitoveruuden vaalimiseksi. Tämän periaatteen
mukaisesti Kadettikunta
toimii edelleenkin.
Kadettikunnassa on tällä hetkellä 5 400 jäsentä, joista naisia on 104.
Kadettikunnan jäsenkunnasta on puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
aktiivipalveluksessa noin
3 000 kadettiupseeria.
Tällä kertaa merkkipäivää jouduttiin viettämään
poikkeusjärjestelyin sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti.
Vapaudenristin ritarikunnan suurmestari, puolustusvoimien ylipäällikkö
Sauli Niinistö myönsi Kadettikunnalle merkkipäivän johdosta poikkeuksellisen huomionosoituksen.
Kadettikunta vastaanotti
4. luokan Vapaudenristin
miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunaisin nauhoin

Ylirotu/ Kadettikunta

Kadettikunnan lipputangon
kärkeen.

Turkuun tuli
palkitsemisia
Tasavallan
presidentti
muisti kadettiupseereita
myös tervehdyksellään samoin kuin muun muassa
puolustusministeri Antti
Kaikkonen ja puolustusvoimain komentaja Timo
Kivinen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti esiin tervehdyksessään
yhteenkuuluvuuden merkityksen: ”Alusta alkaen
Kadettikunnalla on ollut
tärkeä merkitys upseeriston
yhteenkuuluvuuden lujittamisessa. Se on omalta osaltaan tukenut yhtenäisen
upseeriston muodostumista
Suomen puolustusvoimiin
ja rajavartiolaitokseen. Tämän yhteenkuuluvuuden
arvo oli korvaamaton sotien aikana ja myös sotien
jälkeen.”
Kadettikunnan paikallisorganisaatio muodostuu
22 kadettipiiristä, joista
Turun kadettipiiri käsittää
Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan alueen. Turun kadettipiirissä on tällä hetkellä 403 jäsentä. Perinteisesti
Kadettikunnan vuosipäivää
on Turussa juhlistettu monin seremonioin huipentuen tyylikkääseen iltajuhlaan
Turun upseerikerholla. Koronatilanteen johdosta tänä
vuonna juhlallisuuksista oli
säilytetty vain arvokkain eli
seppeleen lasku Turun sankariristille.

Vapaudenristin ritarikunnan kansleri, kenraali Ari Puheloinen (kuvassa keskellä) luovutti
lipputangon Vapaudenristi-kärjen nauhoineen Kadettikunnan puheenjohtajalle, kenraalimajuri Jari Kalliolle Kadettikunnan 100-vuotisjuhlapäivän tilaisuudessa Helsingissä.

Kadettikunta myös palkitsi jäseniään ja yhteystyökumppaneitaan vuosipäivänään. Puolustusministeri
Antti Kaikkonen myönsi
Kadettikunnan hallituksen
esityksestä päivämäärällä
27.1.2021 Kadettikunnan
ansiomitalit. Turkuun palkitsemisista kohdistuivat
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ministeri Ilkka Kanervalle myönnetty
Kadettikunnan ansiomitali
miekoin sekä Forum Marinumin toimitusjohtajalle, kommodori evp. Tapio
Maijalalle annettu Kadettikunnan ansiomitali.
Palkitsemiset on tarkoitus
luovuttaa Kadettikunnan
100-vuotis kevätkokouksessa, joka juhlatilaisuuksineen on suunniteltu järjestettävän Turussa
24.4.2021.
Tilaisuudessa julkistetaan

Everstiluutnantti Seppo Ruohonen, komentaja Matti
Ketola ja majuri Christian Perheentupa seppeleen
laskussa Turussa Kadettikunnan 100-vuotispäivänä
27. tammikuuta.

myös Kadettikunta 100
vuotta -juhlakirja. Koronatilanteen johdosta päätös
tilaisuuden toteuttamisesta
tehdään maaliskuun aikana.

Kirjoittaja on majuri ja
Turun Kadettipiirin
puheenjohtaja

Turun Reserviupseerien perinteinen itsenäisyysjuhla
muuntui virtuaaliseksi
Juha-Pekka Sainio

V

uoden 2020 alussa ei,
edes vauhdikkaimmissa toiminnan
kehittämissuunnitelmissa,
ollut tiedossa millaisiin innovatiivisiin ja luoviin yhdistyksen tilaisuuksien sekä
kokousten järjestämisratkaisuihin tulisimme vuoden
2020 aikana päätymään.
Kun maaliskuussa maailman, ja arjen toimintamallit
siinä samassa, mullistaneesta koronasta ei tuolloin ollut
kuin kaukainen aavistus.
Korona tuli ja jäi sekä
siirsi ja muutti yhdistyksien
sääntömääräisten kokousten sekä tilaisuuksien järjestämistapoja ja valitettavasti myös peruutti paljon
jo suunniteltua yhteistä tekemistä. Yhdistyksemmekin
järjesti molemmat sääntömääräiset kokouksensa
Teams-kokouksina – toki
valtioneuvoston asettamissa rajoissa myös fyysisen
osallistumisen mahdollistaen. Osallistumismääriin

sähköinen toteutustapa ei
vaikuttanut, vaan ne pysyivät fyysisten kokousten
suuruusluokassa.
Hyvät kokemukset niin
yhdistyksen sääntömääräisten kuin hallitusten kokousten sähköisistä toteutuksista
sai Turun Reserviupseerien
hallituksen pohtimaan, koronatilanteen epävarmuuden jatkuessa, myös yhdistyksemme perinteisen itsenäisyysjuhlan toteuttamista
virtuaalisena kokemuksena.
Yhdessä Mieskuoro Laulun
Ystävien ja Turun kadettipiirin kanssa vuonna 2019
koeponnistettu vuoden
2017 minimuotoinen itsenäisyysjuhlakonsepti vaikutti vielä vuoden alkupuolella edelleen kehittetävältä
ja toteutuskelpoiselta, mutta
koronatilanteen jatkuessa
epävarmuus taloudellisesti
kannattavan tai taloudelllisesti perustellun juhlan toteuttamiseksi vaikutti liian
suurelta.
Niinpä fyysinen itsenäisyysjuhla päätettiin alku-

syksystä jättää toteuttamatta ja hallituksen lokakuun
kokouksessa nimettiin työryhmä toteuttamaan virtuaalista itsenäisyysjuhlaa,
työnimikkeellä ”TRU 5.12.
goes virtual”, yhteistyössä
yhdistyksen yhteistyötahojen kanssa.

Ei mikään parin
tunnin homma
Työryhmä perusti juhlan järjestelyiden osalta
WhatsApp-ryhmän, jossa
suunniteltiin virtuaalisen
juhlan sisältö sekä tahot,
joilta lähdettiin pyytämään
sähköistä materiaalia juhlan toteuttamista varten.
Jokainen lähestymämme
taho teki ja lähetti oman
videotervehdyksensä. Kiitos Lounais-Suomen aluetomisto, Mieskuoro Laulun
Ystävät, Turun kaupunki,
Turun Seudun Osuuspankki ja Varsinais-Suomen
Reserviläis- ja Reserviupseeripiiri.
Kun myös oma materiaali
oli saatu valmisteltua, alkoi

sunnuntaina 6. päivä materiaalin työstäminen yhdeksi
yhtenäiseksi itsenäisyysjuhlakokonaisuudeksi julkaistavaksi kello 18 yhdistyksemme www-sivuilla.
Työvälineiksi videon toteuttamiseksi valikoituivat
Microsoftin Video Editor,
PowerPoint sekä Vimeovideonjulkaisupalvelu. Optimistinen asenne maksimissaan 2-3 tunnin työstä,
konkretisoitui lopulta noin
kahdeksen (8) tunnin mittaiseksi uurastukseksi videon työstämisen, hiomisen,
luomisen, julkaisun ja optimointien osalta. Jälleen yhtä
kokemusta rikkaampana ja
tehdystä oppineena.
Vaikka korona on tuonut
tullessaan paljon rajoituksia, on se myös osaltaan
luonut tilaa uusille innovaatioille, teknologian hyödyntämiselle sekä etätyön
ja -toiminnan mallien sekä
toimintamuotojen kehittymiselle. Uskon, että monista
sähköisistä toimintamalleista tulee, ja on jo tullut, osa

työn ja harrastustoiminnan
tekemisen arkea.
Mikään ei korvaa konkreettista, fyysistä, kohtaamista, mutta toimivia
konsepteja voidaan myös
totetuttaa ajasta sekä paikasta riippumattomina ratkaisuina.
Meillä Turun Reserviupseereissa sähköiset osallistumisen mahdollisuudet
sekä erilaiset sähköiset tilaisuuskonseptit ovat tulleet
osaksi toiminnan mahdolllistamisen valikoimaa sekä
vaihtoehdoksi perinteisen
rinnalle. Myös tämän ja
tulevien vuosien itsenäisyysjuhlien osalta. Kiitos
vielä kaikille toteutukseen
osallistuneille!
Kirjoittaja on Turun Reserviupseerit ry:n
puheenjohtaja.
Virtuaaliseen itsenäisyysjuhlaan voi tutustua
osoitteessa https://
www.rul.fi/turku/
virtuaalinen-itsenaisyysjuhla-2020/.
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Varusmieskoulutusta koronan varjossa

K

orona on mainittu
varsin usein myös
näissä omissa kirjoituksissani, mutta palataan
vielä ainakin tämän yhden
kerran aiheeseen, valottamalla miten Puolustusvoimat reagoi viruksen uhkaan
ja arvioimalla, miten varusmiehet ja henkilökunta ovat
vuodesta selvinneet.
Viitteitä mahdollisesta
epidemiasta saatiin helmikuun aikana, ja maaliskuussa 2020 Koronan uhka
iski konkreettisesti myös
varuskuntiin. "Koronauhan" johdosta joukot saivat tiistaina 10.3 tehtävän
laatia suunnitelma koulutuksen järjestelyistä epidemia huomioiden. Tavoitteena oli mahdollisimman keskeytymätön lakisääteinen
varusmieskoulutus ja sodan
ajan joukkojen tuotantoa.
Varusmiesten viikkorytmiin ja toimintoihin liittyvien muutosten toimeenpano aloitettiin Talvisodan
päättymisen muistopäivänä
13.3, jolloin ensimmäiset
osastot siirtyivät uuden
koulutusrytmin mukaisiin
tehtäviin. Keskeisin toteutettu muutos oli koulutettavien jakaminen varuskunnissa kolmeen osastoon.
Yksi osasto lähti välittömästi palvelusvapaajaksolle, toinen osasto siirtyi
maastoon ja kolmas osasto
aloitti koulutuksen tukeutuen perusyksikön normaaleihin majoitustiloihin.

Aluksi järjestely toteutettiin yhden viikon kierrolla,
mutta varsin opeasti siirryttiin malliin 2+2+2.
Tällä järjestelyllä on toimittu nyt jo lähes kolmen
saapumiserän ajan alokasjakson vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Keskeyttämisissä
ei kasvua
Varusmiespalvelus ei siis
ole alkanut kahden viikon
"lomajaksolla", vaan kaikki ovat aloittaneet palveluksensa saman aikaisesti
varuskunnissa, toki poikkeavat aloitusjärjestelyt ja
koulutusryhmien osastointi
huomioiden. Alokkaat on
jaettu kolmeen osastoon jo
ensimmäisestä ilmoittautumisesta alkaen ja henkilökohtaisen materiaaliin
vastaanotto on hajautettu
useampaan pisteeseen.
Ensimmäisen yhteisen,
mutta hajautettuna toteutetun palvelusviikon jälkeen, joukot ovat siirtyneet
vähitellen kohti lopullista
2+2+2 mallin mukaista
koulutuksen jaksottelua.
Koko ajan on osastojaon
sisällä korostettu ja noudatettu varsin tiukkoja
määräyksiä turvavälien pitämisestä, käsi- ja yskimishygieniasta sekä fyysisten
kontaktien välttämisestä.
Myös
kasvomaskien
käytöstä on tullut rutiinia.
Oireilevat ja mahdollisesti
altistuneet henkilöt on eris-

tetty välittömästi muusta
joukosta. Puolustusvoimien
etuna on Koronan hallinnassa ollut sotilaalliseen
järjestykseen perustuva toimintakulttuuri. Varuskunnissa ei anneta suosituksia,
vaan käsketään.
Varusmiehet ovat sopeutuneet uuteen järjestelyyn
varsin hyvin ja varusmiesten jaksamisessa ei ole ollut
havaittavissa merkittävää
muutosta aiempaan. Kesäkuussa ja joulukuussa
kotiutuneiden varusmiesten loppukyselyissä arviot
palveluksen järjestelyistä
olivat jopa aiempia vuosia paremmat. Palveluksen
keskeyttämisissä ei "koronasaapumiserien" aikana
ole merkittävää tilastollista
muutosta aiempaan.
Selvää on kuitenkin, että palvelustaan suorittavat
varusmiehet ovat olleet
kovilla erityisesti kasarmiviikkojen aikana, jolloin
vapaa-ajan vietto varuskunnissa on ollut aiempia
saapumiseriä rajoitetumpaa. Sotilaskodin ja sisäliikuntatilojen käyttöä on
varuskunnissa rajoitettu,
ja iltavapaita ei ole ollut.
Hengähdystä sotilaan arkeen ovat tarjonneet pitkien paikallaolojen vastapainona pitkät palvelusvapaajaksot.
Valitettavasti "siviilissäkin" vallinneet rajoitteet eivät kaikilta osin ole
mahdollistaneet täydellistä

AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

irtiottoa palveluksesta harrastusten ja ystävien tapaamisen muodossa. Varmasti
tästä johtuen palvelusvapailta on palattu joskus
jopa innokkaina takaisin
varuskuntiin tapaamaan
kavereita, ja sosiaalisten
kontaktien määrä on ollut
palveluksessa monesti suurempi, kuin palvelusvapaiden aikana.

Kantahenkilökuntaakin
koeteltiin
Varusmieskoulutuksessa
opetettavien sotilaallisten
taitojen osalta uusi järjestely
on tuottanut jopa parempaa
osaamista yksilölle, sekä
ryhmän ja joukkueen suuruisille osastoille. Pidemmät
koulutusjaksot ovat antaneet mahdollisuuden keskittyä itse tekemiseen, jolloin
esimerkiksi harjoituksiin
lähtö ja paluupäivät ovat
jääneet vähemmälle. Silloin
kun on ollut palvelusta, niin
on voitu keskittyä itse tekemiseen, ja VMP-jaksoilla
on keskitytty akkujen lataamiseen.
Koulutusrytmi on tehostanut osittain jopa komppanian kokoisen osaston
suorituskyvyn muodostumista. Haasteena on ollut
osastoinnista johtuva aselajien välisen yhteistoimintaharjoittelun määrä, joka
on, aivan viimeisiä harjoituksia lukuun ottamatta
jäänyt, normaalia vähäisemmäksi.

Henkilökunta on pääosin kokenut positiivisena selkeät ja pidemmät
koulutusjaksot, jolloin
koulutettaviin asioihin on
voinut syventyä paremmin
kuin mallissa, jossa viikonvaihteen vapaat rikkovat
harjoituskokonaisuuksia.
Vaikka järjestely on tehostanut koulutustapahtumien
järjestämistä, niin palkatun
henkilöstön jaksamiselle
poikkeavat järjestelyt ovat
asettaneet omat haasteensa.
Pidemmät harjoitusjaksot ovat luonnollisesti aiheuttaneet aiempaa enemmän pidempiä poissaoloja
perheen ja läheisten parista.
Toki pidempiä työjaksoja
on seurannut pidempi vapaajakso, jolloin ammattisotilaat ovat voineet antaa
aikaa myös perheilleen.
Kulunut vuosi on ollut
poikkeuksellisen raskas,
mutta sekä henkilökunta
että erityisesti varusmiehet
ovat selviytyneet erinomaisesti ja taisteluväsymystä
ei vielä ole suuremmin havaittavissa. Huolimatta positiivisistakin kokemuksista
pienempien koulutusryhmien koulutuksen tehostumisessa Korona-ajan järjestelyistä ei varmastikaan
tule uutta normaalia, ja aikanaan tullaan palaaman
vanhaan.
Joitain hyviä käytänteitä hyödynnetään varmasti
myös tulevaisuudessa, ja
itse ennustajan roolia ot-

Kotirintamalla ratkaiseva merkitys
tulirintama kestokykyyn

J

ussi-Pekka Alander (s.1964)
on vuosikymmenten ajan
harrastanut ja tutkinut sotahistoriaa. Hänen erityisenä kiinnostuksena kohteena ovat olleet
Suomen itsenäisyyden alkuvuosiin sekä sotiin 1939-45 liittyvät
sotilasmerkit ja muut tunnukset.
Näistä aiheista Alander on aiemmin kirjoittanut kaksi tietokirjaa
sekä useita lehtiartikkeleita. Hän
on ollut myös mukana järjestämässä aiheeseen liittyviä näyttelyitä eri
museoissa.
Alander on viime vuonna saattanut päätökseen pitkäaikaisen
hankkeensa, jonka lopputuloksena
on ilmestynyt teos Kansa sodassa
– Kotirintaman ratkaiseva merkitys. Tässä lähes 800 sivuisessa
tiiliskivimäisessä opuksessa pureudutaan Suomessa sotavuosina
1939-45 suoritettuun vapaaehtoiseen talkootoimintaan sekä maanpuolustuksen ja isänmaan hyväksi
tehtyyn varainkeräystyöhön. Kirja
on ensimmäinen julkaisu, jossa aihetta käsitellään näin kattavasti ja
kootusti.
Kirjoittaja toteaakin, että aihealueen rajaaminen on ollut todella vaikeaa, sillä materiaalia on

runsaasti. Tässä kohdin keräilijän
otteella toimivan Alanderin voidaan todeta onnistuneen lopputuloksen osalta hyvin. Aiheeseen
liittyvän materiaalin lisäksi kirjassa
tuodaan esiin tapahtumiin liittyviä
taustatietoja ja esitellään mukana
olleita järjestöjä ja henkilöitä.

Mallia nykynuorisolle
Aivan erityisesti kirjasta nousee
esille se valtava talkootyö, jota
sotavuosina ja vähän vielä sen
jälkeenkin tehtiin ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ponnistus oli
yhteinen – asia oli yhteinen. Erityisesti on syytä nostaa esiin 162
sivun mittainen osuus, joka koskettelee nuorison talkootoimintaa
sen eri muodoissa. Erilaisilla erityiseen talkookirjaan kerättävillä
ja/tai rinnassa kannettavilla suoritusmerkeillä Suomen nuorisoa
kannustettiin toimimaan Isänmaan
hyväksi.
Tulokset olivat todella mittavia.
Vain esimerkinomaisesti vuoden
1945 talkootoiminnan tulos tulkoon tässä esiteltyä: metsämarjoja
3 800 000 litraa, sieniä 1 500 500
kiloa, jätetähkiä pelloilta 550 000
kiloa, apurehuja (tarkoittaa esi-

merkiksi luonnonniityiltä kerättyjä
heiniä) 40 000 000 kiloa, jätepuita
170 000 kuutiometriä, jätepaperia
2 047 000 kiloa, puolijaloja metalleja 59 000 kiloa, pulloja 1 304
000 kappaletta, lumppuja 68 000
kiloa ja kumia 65 000 kiloa.
Voi vain arvailla, minkälainen
merkitys tällaisella toiminnalla
oli kaikenlaisen puutteen sävyttämässä ajassa. Nykyajan ihminen
tätä tuskin täysin tajuaa. Erilainen
vastaavan kaltainen toiminta sen
sijaan voisi olla nuorisolle nykyäänkin enemmän kuin hyväksi ja
opettavaista.

Vain kirjoitusvirheet piinaavat
Mielenkiintoinen osa kirjaa on
myöskin jälleenrakennusaikaa koskeva luku, ja varsinkin siinä esiteltävä raivausleiritoiminta. Harva
meistä tietänee, että tällaisia leirejä
oli myös Varsinais-Suomessa kaksi
kappaletta, toinen Pöytyällä Pihlavan alueella ja toinen Halikossa
Kuttilan alueella. Ainakin itselleni
tämä oli täysin uutta.
Ottamatta kantaa siihen, onko
jotain jäänyt pois tai olisiko jotain
pitänyt jättää pois, totean, että
kirjoittajan on tehnyt myöskin ve-

teraaniperinnetyön kannalta
merkittävän kirjan kokoamalla kaiken edellä mainitun
ja paljon muuta yksien kansien väliin. Mielenkiintoinen
yksityiskohta on myös heti
kirjan alussa esille tuleva
kirjoittajan pyyntö lukijoiden kommenteista ja täydennyksistä esitettyihin
asioihin. Asialle on oikein
oma osoitekin: kansa.sodassa@gmail.com
Kirja on paksuudestaan
huolimatta kirjoitettu
sujuvasti luettavaksi. Toki useat kirjoitusvirheet
häiritsevät kokonaisuutta.
Ja yhden asiavirheenkin löysin.
Sivulla 562 kirjoitetaan sotaorvoista. Yksi lause särähti pahasti.
”Vaikka tuet eivät olleet suuria,
niin nyt ketään ei suljettu niiden
ulkopuolelle”.
Asia ei täysin pidä paikkaansa.
Esimerkiksi tuntemani maanviljelijäperheen, jossa peltoala oli yli
20 hehtaaria, sotaorpo jäi aikoinaan vaille tukia liittyen omaan
koulunkäyntiinsä. Vastaavanlaisia
tapauksia lienee tiedossa muitakin.
Kirjan sankareita ovat ne kai-

taessani voisin olettaa, että
joukkokoulutuskaudella
tullaan toimeenpanemaan
aiempaa pidempiä yhtäjaksoisia paikallaolojaksoja
tärkeimpien harjoituskokonaisuuksien tehostamiseksi.
Päivän pidentyessä toivotaan kevään ja kesä tuovan
hyviä uutisia, jotta koko yhteiskunnassa päästään palamaan mahdollisimman nopeasti normaaliin, ja uusi alokaserä saadaan heinäkuussa
varuskuntiin ilman laajoja
poikkeusjärjestelyjä. Vaikka
kaipuu vanhaan ja vanhoihin tapoihin on jo varmasti
kaikilla, niin toivottavasti
ainakin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta muodostuu se
kuuluisa uusi normaali.
Hyvää kevään ja kesän
odotusta.

Petteri Iitti
everstiluutnantti
toimistopäällikkö, Lounais-Suomen aluetoimisto
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ken ikäiset Suomen kansalaiset,
joiden sotavuosina kotirintamalla
suorittama korvaamaton ja kansantaloudellisesti erittäin merkittävän vapaaehtoinen työ auttoi
mitä suurimmassa määrin, jopa
ratkaisevasti, kansakunnan selviytymistä ja auttoi siten tulirintamaa
kestämään. Kirja on hieno kunnianosoitus kaikille tässä toiminnassa mukana olleille. Suositeltavaa
luettavaa.
Osmo Suominen
historian harrastaja
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LYHYET
RESUL:lle uusi
puheenjohtajisto
Reserviläisurheiluliiton hallitus
piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 15.1.2021. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajat tälle vuodelle. RESUL:lla
on ollut pyrkimyksenä, että
puheenjohtajistossa on edustus jokaisesta RESUL:n jäsenliitosta eli RES:stä, RUL:sta ja
MPKL:sta.
Marraskuussa liiton puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle
2021–2022 valittiin jatkamaan
Erkki Saarijärvi (RUL). Tammikuun kokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin Minna Nenonen (RES) ja Harri
Kastepohja (MPKL). Minna
jatkaa puheenjohtajistossa ja
Harri aloittaa uutena. Varapuheenjohtajat valitaan aina
vuosittain.
Muut liittohallituksen jäsenet
vuonna 2021 ovat Mats Fagerström, Jyrki Huusko, Tero
Hyttinen, Mikko Luostarinen,
Mika Mäki, Tuomas Terho ja
Jari-Pekka Walden.

Reserviläisliitto etsii
toiminnanjohtajaa

Reserviläisliitto hakee toiminnanjohtajaa vastaamaan liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta, edunvalvonnasta ja
tiedotustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä
johtamaan liiton palveluksessa
olevan henkilökunnan työskentelyä.
Toiminnanjohtaja edustaa
liittoa keskeisissä yhteistyöverkostoissa ja tekee yhteistyötä
lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnanjohtajan
tehtävä on määräaikainen ja
määräajan kesto on viisi vuotta.
Haku päättyy sunnuntaina
28.2.2021. Hakuohjeet: https://
momentous.fi/avoimet-haut/reservilaisliitto/.

Turun Reserviläiset
voittoisia
jäsenhankinnassa
Reserviläisliitossa järjestettiin
kolmatta kertaa yhdistysten
välinen jäsenhankintakilpailu,
jossa oli kolme, jäsenmääriin
pohjautuvaa sarjaa. Sijoituksen kilpailussa ratkaisi se,
montako prosenttia vuoden
2020 aikana jäseneksi liittyneet henkilöt muodostivat
vuodenvaihteessa asianomaisen yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä.
Alle sadan jäsenen yhdistyksille tarkoitetun A-sarjan voitti
Tervon Reserviläiset 23,3 prosentin tuloksellaan, 100–399
jäsenen yhdistysten B-sarjan
voitti Oriveden Reserviläiset
12,9 prosentin tuloksellaan ja
isoille yhdistyksille tarkoitetun
C-sarjan Turun Reserviläiset
13,6 prosentin tuloksellaan.
Voittaneet yhdistykset palkitaan 500 euron (A-sarja), 750
euron (B-sarja) ja 1 000 euron
(C-sarja) rahapalkkioilla.

Tammisunnuntaista kuljettiin raskas tie itsenäisyyteen

Rohkeutta ja yksituumaisuutta
Veli-Pekka Nurmi
”Ну как? Вы удовлетворены?” Nämä olivat ainoat
sanat, jotka kansankomissaarien puheenjohtaja Lenin
sanoi kolmelle suomalaiselle,
kun he olivat saaneet Venäjän uudelta johdolta vuoden 1917 viimeisen päivän
viimeisellä tunnilla myönteisen kirjallisen vastauksen
Suomen itsenäistymiselle.
”Mitäs nyt? Oletteko tyytyväisiä?”
Palataan kuitenkin alkajaisiksi tästä vielä hieman
ajassa taaksepäin. Pieni autonominen alue oli julistautunut itsenäiseksi valtioksi
tarkoituksena irrottautua
isosta emämaasta. Mikään
ulkovalta ei ollut tunnustanut uuden maan itsenäisyyttä, vaan muualla odotettiin emämaan reaktioita,
emämaa oli väkivaltaisen
vallankumouksen kourissa.
Käytännössä itsenäisyyden
tunnustamisen ehtona oli
positiivinen signaali emämaan uudelta hallinnolta.
Kolme rohkeaa miestä
lähti joulukuun 1917 lopulla Pietariin tapaamaan
Venäjän uusia kansankomissaareja. Pehr-Evind Svinhufvud, Carl Enckell ja Gustaf
Idman olivat nämä miehet.
Kuvitelkaa itsenne heidän
asemaansa istumaan turkit
päällä karvalakit kainalossa
odottamassa Pietarin Smolnassa Venäjän hallinnon
vastausta. Kaiken todennäköisyyden mukaan heidät olisi pitänyt vangita ja
teloittaa kapinallisina. Sitä
nämä kolme miestä eivät pelänneet, vaan henkilökohtaisista riskeistä huolimatta he
tekivät mitä heidän täytyi.
”Отчен даже доволны!”
Suomen senaatin puheenjohtaja Svinhufvud vastasi
näin Leninille. ”Olemme jopa oikein onnellisia.” Lyhyt
vastaus kuvastaa täydellisesti suomalaisten tunnelmia.
Pyörä lähti näin pyörimään
oikeaan suuntaan ja Venäjän myöntyminen avasi kanavan muiden maiden tun-

nustuksille. Ja nämä rohkeat
miehet pääsivät ehjänä takaisin rakentamaan vapaata
Suomea.

Itsenäistyminen ei ollut
itsestäänselvyys
Suomen itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen Venäjällä
ja muiden maiden tunnustaminen eivät olleet itsestään
selvää. Suomen kansa oli
sata vuotta sitten pahasti
jakautunut ja maassa oli
vakavia sosiaalisia epäkohtia. Toinen osa, punaiset
valmistelivat vallankumousta uuden demokraattisen
valtion kumoamiseksi. Tavoitteena ei siis ollut mikä
tahansa vallankumous, vaan
entisen emämaan tavoin sosialistinen vallankumous.
Siksi Tammisunnuntain tapahtumat ovat äärimmäisen
tärkeitä.
Tammikuun 16. päivänä
1918 itsenäisyyssenaatti nimitti silloisen kenraaliluutnantti C.G.E. Mannerheimin hallitukselle uskollisten
suojeluskuntien ylipäälliköksi. Mannerheim otti
aloitteen käsiinsä ja ryhtyi
upseeriensa kanssa laatimaan suunnitelmaa Pohjanmaan venäläisten varuskuntien aseista riisumiseksi.
Vaasa, Lapua, Ylistaro,
Seinäjoki, Ilmajoki. Ne
olivat paikkakunnat, joilla
alkoi tapahtua tammikuun
viimeisenä sunnuntaina runsaat sata vuotta sitten. Tämä
päivä on erittäin merkittävä
itsenäisen Suomen historiassa ja siksi sitä on tapana
juhlistaa vuosittain.
Ilman sitä, että venäläisen
sotaväen aseistariisuminen
onnistui Pohjanmaalla, olisi punaisten sotilaallisella
menestyksellä ja voitolla
ollut hyvät mahdollisuudet.
Ilman Tammisunnuntain
tapahtumia ja siinä mukana olleita rohkeita miehiä
Suomen kohtalo olisi hyvin
todennäköisesti ollut Viron,
Latvian, Liettuan ja Ukrainan kaltainen. Tämä taas
olisi tietänyt hyvin erilaista
kohtaloa Suomelle, myös

tämän vallankumouksen
tekijöille.
Noin 80 vuotta sitten alkoivat Stalinin vainot Neuvostoliitossa. Kommunistinen koneisto tuhosi miljoonia ihmisiä mitä erilaisimpiin syihin vedoten. Punaisten voitto ei olisi ollut alun
jälkeen juhlaa myöskään
heille. Pistooli takaraivolla
kuopan reunalle talutettiin
myös moni vallankumouksellinen.
Suomen sisällissota oli
Euroopan verisimpiä. Siitä
huolimatta konfliktin jälkeen ryhdyttiin nopeasti
yhteiskunnallisiin uudistuksiin, jotka hyödyttivät
hävinnyttä osapuolta. Näin
kylvettiin kansallisen yhtenäisyyden siemen, minkä
merkittävistä hedelmistä
saimme onneksemme nauttia jo talvisodassa.
Suomen itsenäistymisen
alun aikalaisia ei ole enää
elossa. Harvassa ovat myös
ne, jotka ovat noista tapahtumista keskustelleet aikalaisten kanssa. Minulla on
ollut onni päästä tekemään
näin. Mieskantaisesti sukuni
on Yläneeltä. Isoisäni isällä
Oskari Nurmella oli siellä
vuonna 1918 hyvävoimainen nahkurinliike. Yläneellä
ollut suuri punaisten keskittymä tuhosi liikkeen.
Isoisäni isosisko oli tuolloin
12-vuotias tyttö. Tapahtumat olivat syöpyneet hänen
mieleensä. On ollut kylmäävää kuulla noista teoista häVeli-Pekka Nurmen arkisto

Veli-Pekka Nurmi muistuttaa, ettei Suomen itsenäisyys suinkaan ole itsestäänselvyys.

F.A. Eriksson / Satakunnan museo

Valkoiset ovat saapuneet Kokemäelle kevättalvella 1918.

nen kertomanaan.
Tapahtumat olisivat voineet helposti tehdä isoisäni
isän perheineen katkeraksi.
Jollain konstilla hänen onnistui päästä taloudellisesti
ja henkisesti jaloilleen menetystensä jälkeen. Oskari
Nurmi jäi Yläneelle, perusti
sekatavarakaupan ja palveli
siellä niin entisiä valkoisia
kuin punaisiakin.

Pienen maan suurin
voima on yksimielisyys
Turussa
Samppalinnan
mäkeen runsaat 40 vuotta
sitten pystytettyyn itsenäisyyden kiveen on osuvasti
kirjoitettu ”Pienen maan
suurin voima on yksimielisyys”. Tämä meille elintärkeä arvo on viime aikoina
alkanut rakoilla. Emme aiempaan tapaan laajasti koe
enää, että olemme samassa
veneessä. Erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia pitää olla,
mutta nyt vaikuttaa siltä,
että ääripäät eivät ollenkaan
ymmärrä ja siedä toisiaan,
ja ovat valmiita jopa hyvin
huolestuttaviin tekoihin toisiaan vastaan.
Vuonna 1918 Nivalan
kirkossa Kyösti Kallio sanoi
puheessaan, että "meidän
on luotava sellainen Suomi,
jossa ei ole punaisia eikä
valkoisia, vaan ainoastaan
isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki
tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät tääl-

lä." Se oli hieno ja edelleen
hyvin ajankohtainen tavoite.
Yleisellä asevelvollisuudella ja kaikella kokonaisturvallisuuden eteen tehtävällä työllä on tärkeä rooli
kansallisen yhtenäisyyden
rakentamisessa. Kansallisen
hajaannuksen vastavoima
on koulutus ja yhdessä tekeminen. Ketään ei saa pudottaa kelkasta, koska se radikalisoi, kun ei ole mitään
menetettävää. Tämä koskee
niin kantasuomalaisia kuin
maahanmuuttajiakin. Voimme pärjätä vain, jos olemme
riittävän yhtenäisiä.
Tärkeät arvomme vapaus,
kansanvalta ja oikeusvaltio
ovat niin arvokkaita, että
niitä ei saa mistään hinnasta
hukata tai edes laimentaa.
Ajat ovat muuttuneet, mutta menestymisen resepti ei.
Menestys ja suuret muutokset vaativat rohkeita miehiä
ja naisia. Todellinen rohkeus
on sitä, että panee itsensä
peliin. Kaiken takana on
kuitenkin oltava näkemys
ja kirkas tavoite, mitä kohti
pyrkiä.
Valtion tärkein tehtävä
on huolehtia kansalaisten
turvallisuudesta. Kokonaisturvallisuutta ei tee mikään
toimija tai organisaatio yksin. Siinä tarvitaan meitä
kaikkia ja kansallista yksituumaisuutta.
Kirjoittaja on Onnettomuustutkintakeskuksen
johtaja ja professori.

Reserviläisliittoon uusi jäsenryhmä ampumaharrastajille
Antti Pynttäri

V

uoden 2021 alusta
lähtien Reserviläisliiton jäsenillä on
mahdollisuus liittyä uuteen
ampumaharrastajien jäsenryhmään. Taustalla on vanhanmallisen Reserviläisten
ampumaturvan päättyminen vakuutuskauden päättyessä 31.1.2021. Muutos on
seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
Uuteen jäsenryhmään
voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä
maksaa vapaaehtoisen toi-

mintaturvamaksun, joka
on tänä vuonna 35 euroa.
Jäsen saa tällä muun muassa ampumaharrastuksen
toimintaturvan sekä erikoisetuja.
Jäsenmaksulaskut postitettiin jäsenille tammikuun
lopulla. Ne jäsenet, jotka
ovat tilanneet e-laskun,
menee automaattisesti vain
pelkkä jäsenmaksu. Mikäli nämä jäsenet haluavat
myös toimintaturvan, tulee
se erikseen maksaa. Ohje
maksamisesta löytyy osoitteesta www.reservilaisliitto.
fi/toimintaturva.

Erityisen hyviä
jäsenetuja

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton,
Reserviläisurheiluliiton ja
Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin
tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa,
sekä Puolustusvoimien tai
muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan
vakuutusturvaa.
Tähän jäsenryhmään
kuuluvat saavat myös ampumaharrastukseen liittyviä

merkittäviä erikoisjäsenetuja. Yksi jäsenetuja tarjoava
yritys on Brownells, jolla
on erittäin laaja valikoima
asealan eri tuoteryhmiä.
Brownells toimii Suomessa
verkkokaupan välityksellä ja sillä on isot varastot
Yhdysvalloissa ja Saksassa.
Nettikauppa löytyy osoitteesta www.brownells.fi.
Toinen uudelle jäsenryhmälle erikoisetuja tarjoava
yritys on Oulun Ase. Yritys
tarjoaa reserviläisille tarkoin
valikoituja aseita, asetarvikkeita ja patruunoita. Oulun
Ase toimii tällä hetkellä ver-

kossa sekä Kempeleen kivijalkamyymälässä osoitteessa
Planeettatie 5. Nettikauppa
löytyy osoitteesta www.oulunase.fi. Reserviläisliitto
julkistaa talven ja kevään
aikana uusia, rahanarvoisia
erikoisjäsenetuja uudelle jäsenryhmälle.
Uuteen jäsenryhmään liittyneet saavat maaliskuussa
postitse uuden jäsenkortin,
jolla jäsenet voivat todistaa
ampumaharrastuksen toimintaturvan voimassaolon.
Kortin mukana tulee jäsenetuihin liittyvä kirje sekä ensimmäinen etukoodi.
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Villi Varissuo

”Kyllä Varissuo on mallioppilas,
jos koulu on ISIS tai joku muu
terroristikoulu”. ”Halisten ghetto
kannattaa kiertää kaukaa”.
Näillä nettikeskusteluista poimituilla lainauksilla alkaa Lähi-idän
ja islamin tutkimuksen dosentin
Marko Juntusen kirja Matkalla
islamilaisessa Suomessa (Vastapaino, 2020). Juntunen on myös
arabian kielen kääntäjä ja tulkki,
joka on tutkinut arabimaailmaa,
muuttoliikkeitä, muslimien järjestäytymistä ja erityisesti Suomen
muuttuvaa lähiötodellisuutta jo
kahden vuosikymmenen ajan.
Kirja keskittyy etupäässä kuvailemaan tilannetta turkulaisille tutussa Varissuon lähiössä. Sen noin
yhdeksästä tuhannesta asukkaasta jo puolet on maahanmuuttajia.
Islam on lähiön voimakkaimmin
kasvava uskonto, asukkaita on
yli kuudestakymmenestä maasta.
Kirjoittaja toteaakin, että Varissuolla kaikki ovat vähemmistöväestön edustajia, kukaan ei voi
väittää kuuluvansa enemmistöön,
ei vaikka sukunimi olisi Virtanen
tai Lahti.

Sopeutuminen kyseenalaista
Muiden Länsi-Euroopan maiden
tapaan myös suomalaisessa julkisessa hallinnossa omaksuttiin

jo vuosia sitten kanta,
jossa tulokkaat nähtiin
ensisijaisesti etnisten,
kulttuuristen ja uskonnollisten ryhmien edustajina. Niinpä maahanmuuttajaryhmien
sopeutumisen kannalta
keskeiseksi muodostui
vastaanottajamaiden
pyrkimys tukea heidän
kulttuurinsa ja traditioidensa jatkuvuutta.
Ajateltiin, että kulttuurinsa ja perinteensä arvokkaaksi tunteva tulija
myös sopeutuisi paremmin uusiin olosuhteisiin.
Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että samasta
maasta ja kulttuuripiiristäkin saapuvilla voi
olla myös runsaasti
erimielisyyksiä ja poliittisia, uskonnollisia
tai etnisiä kaunaisuuksia. Tutkimuksissaan Varissuolla
Juntunen on seurannut kehitystä
vuodesta 2005 lähtien ja myös
asunut siellä.
Kirjaansa varten hän on nauhoittanut eri taustan omaavien
maahanmuuttajien haastatteluja
ja kertomuksia yli 300 tuntia ja
perehtynyt myös aikaisempien pa-

kolaistulijoiden historiaan Turun
Siirtolaisuusinstituutin arkistojen
avulla.

Vietnamilaiset ensimmäisiä
Varissuon ensimmäiset maahantulijat olivat Vietnamin pakolaisia.
Sittemmin on tullut somalialaisia,
bosnialaisia, venäläisiä, afgaaneja,

irakilaisia, syyrialaisia,
iranilaisia ja jopa afrikkalaisia. Vähitellen
alkoi tulla myös ongelmia.
Yleinen mielipide alkoi jakaantua toisaalta
maahanmuuttoa vastustaviin ja toisaalta
monikulttuurisuutta
suosiviin näkemyksiin.
Niinpä Oikeusministeriö julkaisi 1990 mietinnön ’Monikulttuuriseen
Suomeen’. Sen mukaan
etnisten vähemmistöjen tuli asettua Suomeen siten, että niillä
oli edellytykset ’oman
kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen’.
Todellisuus Varissuolla oli kuitenkin toisenlainen, jota Juntunen
kuvaa erinomaisesti.
Samasta maastakin tulleilla oli takanaan aivan vastakkaisia kokemuksia ja näkemyksiä
asioista. Oli shiioja ja sunneja,
bosniakkeja, erilaisia kapinallisia,
vallankumouksellisia, poliittisia
vastapuolia ja etnisiä ryhmiä. Tapahtui ryhmäytymistä ja pinnan
alla oli jännitteitä, joista ei ulkopuolisille kerrottu.

Nuorisolla ristipaineita
Varissuolaiset nuoret ovat kahden
kulttuurin välissä. Kotona painostetaan noudattamaan omien lähtökohtien mukaista käyttäytymistä,
kuria ja valvontaa. Ulkopuolinen
yhteiskunta taasen kannustaa omien mielipiteiden esiintuomiseen,
monipuolisiin harrastuksiin ja vapaampaan pukeutumiseen. Patriarkaatti ja yksilönvapaus ovat silloin
vaikeasti yhteensovitettavissa.
Ja kun vielä koulussakin samalla
luokalla saattaa olla parisenkymmentä eri kansallisuutta edustavia
kavereita, niin sopeutumiskykyä
todella tarvitaan. Niinpä Juntunen
havaitsikin ”vakkelaisille” kehittyneen omanlaistaan ronskiakin ja
itseironista huumoria.
Kirjoittaja valaisee myös ansiokkaasti moskeijoiden toimintaa
islaminuskoisten piirissä. Niiden
rahoittajat ja taustavaikuttajat jäävät meille muille yleensä hämärän
peittoon. Asiapitoisen aineksen
ohella erityisen mielenkiintoisia
ovat kirjoittajan kuvaukset henkilökohtaisista keskusteluista eri
ikäisten ja eri lähtömaista tulleiden
varissuolaisten parissa.
Lukekaa ihmeessä!
Eero Joutsikoski

Naantalin Reserviupseerit kävelevät
virtuaalisesti Utsjoelle ja takaisin
Anssi Heikkilä

N

aantalin Reserviupseerit
aloitti syksyllä 2019 viikoittaisen kuntosalivuoron
naantalilaisen koulun kuntosalilla,
joka osoittautui heti suosituksi. Koronakevät laittoi vuoron tauolle,
mutta kesätauon jälkeen ja rajoitusten lieventyessä, vuoro aloitettiin
uudelleen syksyllä 2020. Kiinnostuksen lisääntyessä yhdistys varasi
myös toisen viikoittaisen vuoron.
Syksyn 2020 mittaan koronatilanteen huonontuessa näytti siltä,
että hienosti liikkeelle lähtenyt
yhdistyksen säännöllinen liikuntatoiminta joutuisi taas pakotetulle
tauolle. Liikuntakipinän ylläpitämiseksi ja useamman yhdistyksen
jäsenen mukaan saamiseksi
päätettiin toteuttaa yhdistyksen puheenjohtajan Jan
Kaitaniemen ideoima liikuntahaaste, jossa liikuttaisiin
fyysisesti yksittäin, mutta
virtuaalisesti yhteisöllisesti.
Haasteeksi asetettiin päästä yhteisesti kävelemällä,
juoksemalla, hiihtämällä
tai muuten matkakilometrejä keräämällä Naantalista
Utsjoelle ja takaisin marrasjoulukuun aikana.

Näin se homma etenee
Aluksi ajattelimme toteuttavamme jonkin yksinkertaisen
mobiiliapplikaation tai nettisivun haastekilometrien keräämiseen ja haasteen etenemisen automaattiseen visualisointiin, mutta ajan vähyyden
vuoksi päädyimme tein-ihanitse -tyyppiseen ratkaisuun,
jossa käyttäjät raportoivat

omat liikuntasuorituksensa yksinkertaisella Google-lomakkeella ja
yhteistilanteesta tehdään tilannepäivitys viikoittain käsin pienellä tietoteknisellä jumpalla.
Tilannepäivityksen tekninen toteutus lyhyesti: Tallensin Google
Mapsista Naantali-Utsjoki kävelyreitin (1283 kilometriä) KMLtiedostona, jossa on tasan 15 000
(lieneekö Googlen maksimi?) reittipistettä koordinaatteina. Tein
reittipisteistä Excel-tiedoston, johon lisäsin Excel-makroilla reittipisteiden etäisyydet ja yhteismatkan. Tarkistan sunnuntai-iltaisin
Google-lomakkeesta raportoitujen
kilometrien yhteismäärän, ja etsin
Excel-tiedostosta vastaavan yhteismatkan koordinaattipisteen tiedot.

Tämän jälkeen etsin alkuperäisestä KML-tiedostosta saman koordinaattipisteen, ja poistan tiedostosta
loput reittipisteet. Lopuksi avaan
KML-tiedoston Google Earthissä,
joka näyttää siihen mennessä kuljetun reitin kartalla. Otan reitistä
muutaman kuvakaappauksen ja julkaisen tilannepäivityksen yhdistyksen Facebook-sivuilla ja yhdistyksen
WhatsApp-tiedotusryhmässä.

Uutta haastetta lykkää
Liikuntahaaste on otettu hienosti
vastaan yhdistyksen jäsenistössä ja
haasteeseen on osallistunut noin 15
prosenttia yhdistyksen jäsenistöstä.
Monelle haasteeseen osallistuneelle
haaste on toiminut viikoittaisen liikkumisen lisämotivaationa. Suosituin
kilometrien keräystapa on ollut
kävely yli 800 kävellyllä kilometrillä. Toiseksi suosituin tapa
on ollut juoksu yli 500 juosten
kuljetulla kilometrillä. Tammikuun talvisäiden suosiessa
hiihto on kirinyt kolmanneksi
suosituimmaksi tavaksi yli 300
kilometrillä.
Alkuperäistä tavoitetta
ei saavutettu määräaikaan
mennessä vaan haasteen
puoliväli Utsjoki saavutettiin
vasta muutama päivä ennen
vuoden loppua. Yhdistyksen
hallitus päätti kuitenkin jatkaa haastetta niin pitkään että
pääsemme takaisin kotiin asti,
mikä lienee saavutettu lehden
julkaisuun mennessä.
Haaste on saanut niin positiivisen vastaanoton, että uusi vastaava haaste tultaneen
asettamaan tämän haasteen
päätyttyä.

Erkki Harikkalalle (kesk.) ojennettiin saavutuksen kunniaksi kukat
seurakuntakodin vartiotuvassa. Kukkia ojentamassa Juha Harikkala
(vas.) ja Jouni Tuominen.

Puoli vuosisataa
jouluvartiossa

J

oulu 2020 oli merkittävä
virstanpylväs Erkki Harikkalan jouluvartiouralla,
sillä täyteen tuli viisikymmentä
vuotta vartiotehtävissä. Ensimmäisen kerran Harikkala seisoi
jouluaattoiltana vartiossa vuonna
1971 ja on jatkanut tätä kalantilaisten reserviläisten perinnettä
siitä lähtien.
Itsenäisyyspäivänä 1955 paljastetulla, kuvanveistäjä Jussi
Vikaisen suunnittelemalla sankaripatsaalla järjestettiin jouluvartio
ensimmäisen kerran heti samana
jouluna, kun Erkin isosetä, jääkärimajuri Allan Gottleben ja isä
Väinö Harikkala olivat mukana
aloittamassa tätä perinnettä.
Alkuvuosista on säilynyt varsin
vähän tietoa, mutta tiettävästi

idean isänä oli Osmo Leino, joka
toi ajatuksen Turusta Kalantiin.
Muita alkuvaiheen puuhamiehiä olivat reservin upseerit Erkki
Luntamo, Veikko Hietala, Reino
Tervakko ja Frans M. Karrakoski.
Tämän merkittävän tapahtuman johdosta vartiotoverit lahjoittivat Erkille kukkaset, jotka
ojensi vartiopäällikkö Juha Harikkala. Vartioston toiseksi vanhin aktiivijäsen Jouni Tuominen
muisteli puheessaan yhteisiä kokemuksia 40 vuoden ajalta.
Hän myös muistutti kalantilaisten pitävän jouluvartiota suuressa
arvossa ja kiitti Erkkiä sekä muita
pitkään mukana olleita ja uusia
vartiotovereita perinteen säilyttämisestä.
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Korona poisti reserviupseerikurssien
Aarno Leino

V

arusmiespalvelukseni alkoi heinäkuussa
2020. Koronan ensimmäisestä aallosta oli selvitty
ja toisesta aallosta vasta spekuloitiin. Edelliseltä saapumiserältä olin kuullut pitkistä
kiinniolojaksoista sekä herkullisesta pakkiruuasta. Astuin palvelukseen kuitenkin
positiivisin mielin. Uskoin,
että koronan pahimmasta vaiheesta olisi jo selvitty
ja normaaliin palvelukseen
siirryttäisiin pian. Toisin
kuitenkin kävi. Varusmiespalvelukseni on ollut hyvin

poikkeuksellinen, mutta kokonaisuudessaan positiivinen
kokemus.
Astuin palvelukseen Uudenmaan prikaatissa Dragsvikissa. Korona oli tuonut
joka kolmanneksi viikoksi
pakkiruokailun. Sotilaskoti
oli käytössämme vain joka
kolmas palvelusviikko. Saapumiserällemme sotilaskoti
onkin jäänyt normaalia etäisemmäksi. Dragsvikissa yksiköt jaettiin erilleen toisistaan,
jolloin kavereita muista yksiköistä ei päässyt näkemään.
Yksiköiden lomat olivat
myös pääsäätöisesti eri aikaan, minkä takia osa va-

rusmiehistä ei nähnyt kuukausiin omia kavereitaan viereisestä yksiköstä. Iltavapaat
Raaseporin keskustassa ovat
myös jääneet kokematta.
Muun muassa tällaista lisämaustetta on korona tuonut
palvelukseeni.

Jo toinen kurssi ilman
kurssijuhlaa
Tällä hetkellä suoritan varusmiespalvelustani Haminan
reserviupseerikoulussa Tiedustelukomppaniassa (kurssi
257 Sirius). Myös Haminassa on riittänyt erilaisia rajoituksia: sotilaskotikäynnit
ovat edelleen rajoitettuja, ja

maskeja palveluksessa käytetään ahkerasti. Koronarajoitusten toteutumisessa
Uudenmaan prikaatin ja Haminan reserviupseerikurssin
välillä on kuitenkin eroja.
Haminassa eri yksiköillä on
samat lomat, ruokailu tapahtuu samassa paikassa ja yhteisiä tilaisuuksia pidetään,
kuitenkin koronarajoitukset
huomioiden.
Ennen reserviupseerikoulua Uudenmaan prikaatissa
todetut koronatapaukset
aiheuttivat lisäjärjestelyjä,
joiden takia elimme Dragsvikissa lähes neljä viikkoa
ainoastaan pakkiruualla.

Tämän takia pääseminen
muonituskeskukseen joka
viikko on ollut Haminassa
erityisen mieluisaa. Jatkuvan
pakkiruokailun jälkeen muonituskeskusta osaa arvostaa.
Suurin koronan aiheuttama este on se, että Siriuskurssillamme ei järjestetä
RU-kurssin perinteistä
kurssijuhlaa missään muodossa. Aluksi juhla piti järjestää ilman aveceja, mutta
maavoimien esikunnasta tuli
linjaus, että juhlaa ei järjestetä ollenkaan. Tämä on
valitettavaa, mutta ymmärrettävää, kun seuraa koronatilannetta Suomessa.

Varusmiespalveluksessa rullaa
mukavasti poikkeusoloissakin
S
uoritan naisten vapaaehtoista asepalvelusta
Porin prikaatissa, Säkylän varuskunnassa, jossa
palvelen 347 päivää. Astuin
palvelukseen vuoden 2020
heinäkuussa, saapumiserässä
2/20. Varusmiespalvelukseni
aikana olen ajanut C-kortin
ja toimin suojelukomppaniassa kuljettajana.
Niin kuin muissakin varuskunnissa, Säkylässä on jaoteltu varusmiehet kolmeen
koronaosastoon. Osastot
syövät eri paikoissa, käyttävät kuntotalon ja sotilaskodin tarjoamia palveluja eri
viikkoina, sekä lomailevat eri
aikoina. Kaikki toiminta on
jaksotettu ja suunniteltu niin,
että eri osastoihin kuuluvat
yksiköt eivät kohtaa toisiaan.
Tietenkin poikkeuksia on aina, mutta normaalissa puolustusvoimien arjessa jaottelu
on onnistunut hyvin.
Koulutus on jaettu 2+2+2
rytmin mukaisesti. Tämä tar-

koittaa sitä, että kukin osasto
on vuorollaan kaksi viikkoa
lomilla, jonka jälkeen ollaan
neljä viikkoa taas koulutuksissa. Neljän viikon kiinniolo
on jaoteltu vielä niin, että
kaksi viikkoa ollaan kasarmiviikoilla ja kaksi viikkoa
maastoviikoilla. Maastoviikoilla eivät kasarmin tarjoamat palvelut, kuten sotilaskoti tai kuntotalo, ole käytettävissä ja ruokailu tapahtuu
maastossa.

Pakkisapuskan makuun

Pakkiruokailut ovatkin tulleet tutuksi. Koronaosastoinnin seurauksena kaikki
eivät voi syödä muonituskeskuksessa. Maastoruoka on
yleensä melkein samaa kuin
muonituskeskuksessa. Esimerkiksi muonituskeskuksen
riisi ja kastike, on maastoruokailussa jonkinlainen risotto.
Maastoruokailussa ruokaa
jakavat saavat ruokansa viimeisenä, jolloin heille ei ole

jäänyt välttämättä riittävästi
aikaa syödä ja usein lämmin
ruoka on jäänyt syömättä kokonaan. Tästä ongelmasta on
kuitenkin vähitellen päästy
eroon, sillä ruokailuaikaa on
lisätty niin, että melkein joka
ruokailussa annetaan 20 minuuttia aikaa siitä, kun viimeinen varusmies on saanut
ruokansa. Tietenkin kiireisiä
päiviä on, mutta se on ymmärrettävää.
Neljän viikon kiinniolot
ovat olleet henkisesti aika
raskaita, mutta sen jälkeinen kahden viikon loma ja
rentoutuminen auttavat taas
jaksamaan seuraavan kuukauden. Univelkaa ja rasitusta ehtii kertyä enemmän
kuin 5 päivän aikana, mutta
lomillakin on enemmän aikaa
nukkua sekä nähdä kavereita
ja perhettä.
Säkylän varuskunnassa
on suhtauduttu vallitsevaan
pandemiaan vakavasti, niin
kuin pitääkin. Varusmiehen

ilmoittaessa oireista, hänet
otetaan mahdollisimman
nopeasti koronatesteihin ja
eristetään muista, kunnes hän
saa negatiivisen tuloksen, jolloin hänet palautetaan takaisin yksikköön ja normaalisti
koulutuksiin.
Sama koskee tilannetta,
jossa varusmies saa oireita
lomilla ollessaan. Meille on
annettu tarkat ohjeet, kuinka
toimia kyseisessä tilanteessa,
ja jotka kerrataan aina lomille lähdettäessä. Negatiivisen
tuloksen saatuaan varusmies
palaa kasarmille ja osallistuu
koulutuksiin normaalisti.
Korona on vaikuttanut varusmiespalvelukseen, mutta
se näkyy yllättävän vähän.
Vallitsevia erikoisjärjestelyitä
ei arjessa edes huomaa. Olen
kuitenkin suorittanut koko
tähänastisen palvelukseni koronan aikana, joten tämä on
minun normaalini.
Tuike Linkoranta

Valatilaisuus verkossa
Vaikka korona onkin vaikuttanut varusmiesten arkeen,
on koulutukset ja harjoitukset pystytty järjestämään
uskoakseni täysin normaalisti. Minulta puuttuu tietysti
vertailukohde aikaan ennen
koronaa, mutta koulutus
tuntuu täysipainoiselta enkä
ole huomannut puutteita.
Saamme samaa laadukasta
koulutusta kuin aikaisemmat
saapumiserät.
Yksittäisten varusmiesten
koulutukseen korona on
vaikuttanut siten, että harjoituksia ja koulutusta on

Tuike Linkorannan arkisto

Tuike Linkoranta suorittaa varusmiespalveluaan suojelukomppaniassa kuljettajana.

Isänmaallisuus ja maanpuolustustahto

I

sänmaallisuus ja maanpuolustustahto puhuttavat poliittista päätöksentekijää ja kansalaisjärjestöjä. Viimeisimpänä reserviläisjärjestöt ilmaisivat joulukuussa huolensa
nuorten maanpuolustustahdosta.
Aika-ajoin esiin on nostettu myös
yleisen asevelvollisuuden päivittäminen ja siirtyminen ammattiarmeijaan. Ammattiarmeija on torjuttu
turvallisuuspoliittisin, taloudellisin,
ja kokonaisturvallisuuden argumenteilla. Valmisteilla olevassa puolustusselonteossa asiaa käsitellään jälleen.
Viime sotien kodin, uskonnon ja
isämaan puolustamisen eetos antoi selväsanaisen, ymmärrettävän
kansaamme yhdistävän tehtävän
torjua itsenäisyyttämme ja kansamme elinmahdollisuuksia vastaan
kohdistuneet hyökkäykset. Tehtävä
kosketti käytännössä kaikkia kansalaisia riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta tai asemoitumisesta.

Tämän ajan sekulaarisessa, kristilliselle arvopohjalle rakentuvassa
Suomessa maanpuolustustahto ja
isämaakäsitteiden ydintä halutaan
ilmaista monimuotoiseen yhteiskuntaamme sopivilla, erityisesti
nuorille ymmärrettävillä sisällöillä.
Ylipäällikköä lyhyesti lainaten
kysymys on vapaan yhteiskunnan
suomista oikeuksista mutta myös velvollisuuksista, joiden varaan Suomen
ja EU:n turvallisuus rakentuvat. Eurooppalaisuus on maailman kansojen
joukossa idea, joka marssii demokratian, ihmisoikeuksien ja planeettamme suojelun etunenässä; siitäkin
huolimatta, että eräiden EU maiden
piittaamattomuus - paljolti sisäpoliittisista syistä - on olla noudattamatta
EU:n yhteisesti sovittuja arvoja.
Valitettavasti 6. tammikuuta
myös maailman demokratian lipunkantaja Yhdysvallat kärsi järkyttävän demokraattisten arvojen

loukkauksen Joe Bidenin voiton
vahvistaneen kongressin istunnon
keskeyttäneissä mellakoissa. Demokratia kuitenkin voitti ennen uuden
presidentin astumista virkaan.
Eurooppalaisuuden monimuotoisuus ja voi sanoa äärimmäinen
suvaitsevaisuus sietää yhteisesti sovittujen arvojen muun muassa ihmisoikeuksien, oikeusvaltio- ja talouden
vastuullisen hoidon periaatteiden rikkomuksia. Euroopan unionin vertaaminen esimerkiksi Neuvostoliittoon
on täysin perusteetonta muun muassa edellä mainittujen eurooppalaisten
arvojen vaalimisen takia.
Erityisesti sosiaaliseen mediaan
viime vuosina levinnyt totuuden
vastainen retoriikka ja suoranainen valehtelu nakertavat myös eurooppalaista identiteettiä ja kansainvälisen yhteisön legitimiteettiä.
Kehitys on omiaan horjuttamaan
kansallista yksimielisyyttä ja maan-

puolustustahtoa sekä uskoa kotimaan puolustamiseen ja kansamme
selviytymiseen vastoinkäymisissä.
Kylkiraudan 4/2020 numerossa
kenttärovasti, sotatieteen tohtori
Janne Aalto kirjoitti Puolustusvoimien henkisestä huollosta. Kirjoituksessa sivuttiin viime heinäkuussa alokkaille tehtyä henkisen
kestävyyden tutkimusta. Kyselyyn
osallistui 1 250 alokasta edustaen neljää joukko-osastoa. Palvelukseen saapuvat alokkaat ovat
tänään, kuten aiemminkin taustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia;
mutta ovat keskimäärin aiempia
saapumiseriä ja sukupolvia heikommassa fyysisessä kunnossa.
Liian monella on vaikeuksia sopeutua oman elin- ja kaveripiirin
ulkopuoliseen, tiukemmin rajattuun ympäristöön. Vuosikymmenien muutokset, kuten yksilön oikeuksien korostuminen heijastuu

vaikeuksiin muodostaa sosiaalisia
suhteita sekä kykyyn pitkäjänteiseen
työskentelyyn ja vastoinkäymisten
sietämiseen. Korona pandemian arkielämän rajoitukset ovat esimerkki,
miten vakavia seurauksia yksilön
sosiaalisella eristäytymisellä, varsinkin nuorten eristäytymisellä voi
olla. Sopeutumisella annettuihin
ohjeisiin ja rajoituksiin on suora
yhteys tautitilanteen leviämiseen ja
näin myös koko yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän selviytymiseen. On
kysymys kokonaismaanpuolustuksesta, yksilön, perheiden ja yhteisöjen henkisestä kestävyydestä ja koko
yhteiskunnan kriisinsietokyvystä.
Edellä mainitussa tutkimuksesta
käy ilmi, että kyselyyn osallistuneista useat olivat eläneet ainakin osan
lapsuuttaan tai nuoruuttaan sotatoimialueella. Äidinkieliä vastaajajoukossa oli lähes kolmekymmentä ja
moni vastaaja koki olevansa enem-
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perinteet
saattanut jäädä pois normaalia enemmän. Tämä johtuu
siitä, että kaikki vähänkin
flunssaoireiset heitetään
koronakaranteeniin, jossa
heidän täytyy odottaa koronatestien tuloksia, vaikka
tervehtyminen tapahtuisi
jo ennen tuloksia. Tämä ei
ole enää niin suuri ongelma,
koska koronatestin tulokset
tulevat paljon nopeammin
kuin palvelukseni ensimmäisinä kuukausina. Myös
lomat ovat saattaneet venyä
flunssanoireiden tai mahdollisten altistumisten seurauksena. Kaiken kaikkiaan
varuskunnissa on hienosti

pystytty estämään koronan
leviäminen.
Yksi koronan ikävistä
puolista on ollut se, että kotiväelle ei ole pystytty järjestämään perinteisiä tutustumistilaisuuksia. Sekä Dragsvikin
ja Haminan vierailupäivät
että valatilaisuuteni ovat
jääneet
lähimmiltäni pois. Onneksi valatilaisuutta sai seurata
suorana verkossa. Palveluksen alussa vanhempani pääsivät käymään iltavierailulla
sotilaskodissa ja munkkikahvien makuun.
Korona on tuonut palvelukseen kaikesta huolimatta

Aarno Leinon arkisto

myös positiivisia piirteitä.
Lomien jaksotus on ollut
ainakin minun kohdallani
erityisen mieluisaa. Pidemmistä kiinniolojaksoista on
seurannut myös pidemmät
lomat. Minulla on pääsääntöisesti ollut yhden viikon
lomia. Mielestäni tämän pituiset lomat ovat juuri oikean
pituisia.
Varusmies ehtii palautumaan kunnolla pidemmästä kiinniolojaksosta, mutta
loma ei ole niin pitkä, että armeijan arki unohtuisi.
Komppaniassani Haminassa
on tällä hetkellä kavereita
Muoniosta asti. Viikonlop-

pulomat heille olisivat käytännössä täysin turhia. He
ehtisivät käydä kääntymässä
kotona ja joutuisivat hyppäämään jo samana päivänä
takaisin junaan. Nyt tilanne
on toinen.
Kun astuin palvelukseen,
päämääränäni oli olla vuoden palveluksessa. Olin
kuullut lähipiiriltäni paljon
positiivista heidän armeijaajoistansa. Koronasta huolimatta palvelus on vastannut
odotuksiani. Vaikka kurssijuhla ja sotilaskotihetket ovat
jääneet minulta pois, kuljen
positiivisin mielin kohti reservin aurinkoa.

Nykyisin upseerikokelas Aarno Leino palveli Reserviupseerikoulussa kursilla 257.

ARVOSTELIJALTA

Siistiä sotaa mittatilaustyönä

K

irjankustantaja Docendo julkaisi syksyllä 2020
romaanin Operaatio Punainen Kettu ja mainosti kirjaa
uskottavaksi kuvaukseksi Suomen ja Venäjän välisestä kuvitteellisesta konfliktista. Esitteessä
vihjattiin, että kirjoittajan ammatillinen kokemus takaa tekstin
asiantuntevuuden. Reservin upseeri Helena Immonen työskentelee nimittäin puolustushallinnon
viestinnässä.
Arvelin heti, kun näin kustantajan tiedotteen, että kirjan on
pakko sisältää puolustusvoimissa
vallalla olevia ”virallisia” näkemyksiä, vaikka sitä markkinoidaankin fiktiivisenä romaanina.
Viestimiehethän ovat tunnetusti
olleet parhaiten perillä tilanteesta
kaikissa sodissa.
Helena Immonen ei tee poikkeusta. Hän kuvaa tarkasti
puolustusvoimiemme rauhanaikaisen rakenteen ja valmiuden
kohottamisjärjestelmän sekä
taistelutekniikan perusyksikön
tasolla. Armeijamme yleisimmät
aseet ja joukkojen käyttämä muu

sotavarustus näyttävät
niin ikään olevan kirjoittajalle tuttuja. Sen sijaan
vastapuolen tuntemuksessa olisi parantamisen
varaa.
Venäjältä voidaan tunnetusti odottaa yllätyksiä
ja jopa karkeita virheitä.
Meidän mielestämme ne
saattavat osoittaa käsittämätöntä harkitsemattomuutta, mutta Immosen
kuvaama hölmöily menee
jo liiallisuuksiin. Ei ole
uskottavaa, että maa, jonka johdon juonikkuus on
yleisesti tunnettua, lähtisi
Suomen suunnalla tekemään kaikki kuviteltavissa olevat ulko- ja sotilaspoliittiset virheet.

Vihollista on
aliarvioitu
Venäjän asevoimien komentaja kenraali Valeri Gerasimov on kertonut, että hänen alaisensa joukot ovat
kokeilleet Syyriassa noin kah-

tasataa uutta asejärjestelmää.
Näihin kuuluu arvattavasti joitakin ilmasta laukaistavia oh-

juksia, mutta kokeilujen
painopiste näyttää olleen
merivoimien aluksilta ja
maasta laukaistavissa
risteilyohjuksissa sekä
miehittämättömissä ilmaaluksissa.
Helena Immosen tekstistä tällaiset asejärjestelmät puuttuvat kokonaan.
Paria lennokkia lukuun
ottamatta. Suomen maaperälle tunkeutuvat tunnuksettomat sotilasosastot on hänen mukaansa
varustettu perin vanhan
mallisilla aseilla ja ilman
tulitukea. Hyökkäystä
edeltävän tulivalmistelunkin suomalaiset kestävät
lähes tappioitta.
Vastustajan aliarvioiminen sodassa on virheistä
kohtalokkain. Immosen
kirjassa ei muuta tehdäkään. Kertoneeko se käsityksistä, jotka puolustusvoimien kantahenkilökunnan
parissa vallitsevat. Laitoksen
viestintää ammatikseen hoitava

virkamies joutunee työnsä puolesta kuulemaan asiallisia uhka-arvioita, joita vastaan oma sotaväki
valmistautuu toimimaan.
Jos ne liikkuvat romaanissa
kuvatuissa pilvilinnoissa, joutuu
lukija kysymään, valmistaudummeko me käymään jatkosotaa
uudelleen.
Helena Immonen osaa kyllä kirjoittaa, ja romaani on hauskasti
jaksoteltu. Siinä seurataan yhtäältä pääesikunnassa palvelevan
majurin ja hänen reserviupseeripuolisonsa elämää sekä toisaalta valmiusjoukkoihin kuuluvan
kersantin ja hänen nuorikkonsa
vaiheita yllättäen puhjenneessa
kriisitilanteessa.
Perhe-elämän arki ja parisuhteen kiemurat kuvataan mallikkaasti.
Oman aikamme realismia kirjassa on sekin, että Suomen puolesta sotivasta joukosta kaatuu
ensimmäisenä maahanmuuttajaasevelvollinen.
Tuomo Hirvonen
everstiluutnantti evp

ASIANTUNTIJALTA
män eurooppalainen kuin suomalainen. Monet, joiden kotimaa on
toisella puolella maapalloa kokevat
olevansa maailmankansalaisia.
Edellä sanotun perusteella Janne
Aalto totesi, että taistelun oikeutuksen kokemuksella on merkittävä
sotilaiden henkistä jaksamista tukeva ja moraalisia traumoja vähentävä vaikutus. Hän kysyykin miten
isänmaa Suomen puolustamisesta
pitäisi nuorille sotilaille puhua.
Viimeisimmässä maanpuolustustahtoa luotaavassa kyselytutkimuksessa tiedusteltiin, mikä erityisesti
aiheutti huolta kansalaisten turvallisuudesta. Vastaukset tiivistettiin
pariin kymmeneen aihealueeseen
alkaen pandemioista ja yleisessä keskustelussa käsitellyistä arjen uhkista
ja edelleen yhteiskuntaa uhkaavista
uusista- ja hybridiuhkista päätyen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin
ja avoimiin sotilaallisiin uhkiin.

Emme elä enää yhtenäiskulttuurissa, jossa kodin, uskonnon
ja isämaan puolustamisen yhtälö motivoisi kaikkia kansalaisia,
ei ainakaan kaikkia nuorimpien
ikäluokkien kansalaisia puolustamaan kotiaan, perhettään, hyvinvointiaan, omaa kotimaataan tai
synnyinmaataan. Uutena trendinä
on myös lisääntynyt tunne eurooppalaisuudesta ja globaalien arvojen
puolustamisesta. Kaikki ihmiset
tahtovat kuitenkin tavalla tai toisella puolustaa omaansa.
Suomen puolustuksesta vastaa
jokainen maanpuolustus- ja asevelvollinen Suomen kansalainen, joka
on syntynyt, kasvanut ja koulutettu
Suomessa tai muuttanut Suomeen,
tekee työtä tässä maassa toimeentulonsa ja perheensä edestä, perheen,
jonka jäsenistä osa voi asua kaukana
Euroopan ulkopuolella. Eurooppalaiseksi itsensä tunteva kansalainen

voi puolustaa eurooppalaisuuttaan
puolustamalla Suomea.
Eurooppalaisuus tai kansainvälisyys ei tunteena vielä ole puolustuksen tae. Se kyllä avartaa ihmisen ajatuksia näkemään laajemmin
muita kulttuureja ja ihmisiä, sekä
ymmärtämään erilaisuutta. Eurooppalaisuuden antamat oikeudet
voidaan myös menettää. Niitäkin
oikeuksia on puolustettava.
Krimin miehityksen 2014 ja ItäUkrainassa jatkuvan sodan jatkuessa EU:n jäsenmaat ovat suunnanneet entistä enemmän voimavaroja kansalliseen puolustukseen
ja kansainväliseen sotilaalliseen- ja
siviilikriisinhallintaan. EU:n arvoja
voi eurooppalaiseksi itsensä tunteva
kansalainen tai globalisti puolustaa
puolustamalla Suomea, omaa ympäristöään, hyvinvointiaan ja samalla
myös kaukaista synnyinmaataan.
Suomen kokonaismaanpuolustus

ottaa huomioon myös EU:n globaalin
strategian tavoitteet ja tehtävät. Suomen oma kansallinen puolustaminen,
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö,
sekä puolustukselliset monilukuiset
kumppanuudet vahvistavat suoraan
EU:n puolustuskyvyn kehittämistä.
Isänmaallisuus ja puolustustahto
ovat kansalaisten tunne- ja tahtotila,
joka antaa poliittiselle päättäjälle selkänojaa maanpuolustuksemme niin
henkiselle kuin materiaalisellekin kehittämiselle. Ilman isänmaallisuutta
ja puolustustahtoa kokonaismaanpuolustuksen ideaa on vaikea poliittisesti toteuttaa. Se edellyttää kaiken
valtiovallan ja kansalaisjärjestöjen
toiminnan, kasvatuksen ja koulutuksen poikkileikkaavaa turvallisuustietouden jakamista. Siihen kuuluu jopa
joidenkin asiantuntijoiden vierastamia isänmaallisia juhlapuheita.
Kokonaismaanpuolustuksen viimeinen lukko on sodanajan puo-

lustusvoimat ja poikkeusoloihin
mobilisoitu yhteiskunta. Taistelussa
sotilaan oma persoonallinen käsitys
isänmaallisuudesta ja puolustustahdosta antaa sijaa oman yksikön,
ryhmän ja taistelijaparin ryhmäkiinteydelle ja -solidaarisuudelle. Kaveria ei jätetä. Sen tunteen varusmiehet
ja reserviläiset lähes poikkeuksetta
saavat tuntea palveluksensa aikana.
Tällaiseen puolustusvalmiuteen
tarvitaan kaikkien kansalaisten panosta rakentamaan yhteiskunnasta
henkisesti ja fyysisesti vahva torjumaan vihamieliset aikeet ensi kädessä
omin kansallisin voimin ja tarvittaessa ennalta sovittujen sopimusten ja
yhteisten harjoitusten mahdollistaman ulkopuolisen avun turvin. Tarvitaan kaikkien kansalaisten yhteinen
tahto puolustaa omaa maataan.
Seppo Ruohonen
everstiluutnantti evp
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Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Teht

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Teht

Nimi

Työvaliokunta
Puhj
1. vpj
2. vpj

Johannes Kossila
Hannu Pölönen
Tomi Hoppela

Puhelin

Sähköposti

050 596 8659
044 778 4588
044 58 86588

jkossila89(at)gmail.com
hannu.polonen(at)salo.fi
tomi.hoppela(at)turku.fi

Alastaron Reserviupseerit
Puhj
Siht

Mikko Mäkimattila
Teemu Nepponen

Kosken Reserviupseerit
Puhj
Siht

Hannu Petranen
Jyrki Ylenius

050 320 8043
050 342 6480

mikko.makimattila(at)dometal.fi
teemu.nepponen(at)seutuposti.

044 244 8020
044 484 5613

hannupetranen1(at)gmail.com
jylenius(at)gmail.com

Kyrön Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Tero Heinilä
Mika Pitkänen

Laitilan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Kari Laiho
Jouko Pistemaa

Liedon Reserviupseerit

Puhj Mikko Kuusisto
Siht Johannes Kossila

Loimaan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Olli-Pekka Rastas
Jouko Rinne
Juha Kallunen
Antti Keskitalo

Naantalin Reserviupseerit
Puhj
Siht

Jan Kaitaniemi
Anssi Heikkilä

Jaakko Rantasalo
Jaakko Rautio

Pargas Reservofficerare
Puhj
Siht

Ole Bergen
Tony Lönnbäck

Urban Silén
Hannu Mikkola

Osmo Eerola
Jussi Mäkikangas

Raision Reserviupseerit
Puhj
Markus Hietamäki
Siht Mika Leino
Hannu Pölönen
Tapio Turunen
Aki Laurila
Tero Pirttilä

Heikki Hannula
Seppo Hellsten

Turun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Juha-Pekka Sainio
Miro Kaunisto

Heikki Laiho
Paul-Erik Lindström
Matti Ankelo
Pekka Virolainen
Mauri Laitinen,
Kylväjäntie 4
Göran Bruun
Hans Nurmi

Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset
Puhj
Siht

Pauli Hyytiäinen
Juha Ranki

Kosken Reserviläiset

0400 443 396
0400 773 932

pauli.hyytiainen(at)kolumbus.fi
ranki.juha(at)kolumbus.fi

0400 826 169
044 313 8606

pekka.kanasuo(at)koskenseo.fi
jussi.lehtiranta(at)gmail.com

Louhisaaren Reserviläiset

040 525 3692
050 562 2698

juha.kallunen(at)metsakeskus.fi
anttijkeskitalo(at)gmail.com

040 541 2314
050 570 8325

jankaitaniemi(at)hotmail.com
anssi.heikkila(at)gmail.com

Puhj
Siht
Puhj
Siht
Puhj
Siht

Pekka Kanasuo
Jussi Mikkola
Kai Sainio
Miia Jalonen

044 9730 950
400 228 420

Hannu Lahti
Vesa Virtanen

hannulahti1(at) gmail.com
vesa.virtanen(at)ppn.inet.fi

Puhj Jyri Jylhä
Siht Kimmo Kiiveri

0500 820 833
040 840 5406

jyri.louhis(at)gmail.com
kimmofinn(at)gmail.com

Puhj
Siht

040 587 7615
045 330 8284

pienkonehuolto.kaskinen@gmail.com
timoktoiv(at)gmail.com

Mynämäen Seudun Reserviläiset
Ari Kaskinen
Timo Toivanen

Naantalin Reservinaliupseerit
Puhj
Siht

John Aaltonen
Juha Ovaska

050 327 9774
040 715 3168

jkrantajab(at)gmail.com
rautio.jaakko(at)gmail.com

050 401 3600
040 507 9852

obergen(at)gmail.com
tonu.lonnback(at)gmail.com

Oripään Reservialiupseerit

nasenkartano(at)luukku.com
h.mikkola(at)me.com

Paimion Seudun Reserviläiset

0440 473 734
040 184 5190
040 355 0846
045 128 4070

pkresups(at)luukku.com
jummak(at)utu.fi

040 735 3125
040 709 2895

raisionru(at)gmail.com
mika.leino(at)mikaleino.fi

kai.sainio(at)lailanet.fi
miia.jalonen(at)lailanet.fi

050 512 5049
040 595 0185

041 548 8507
050 522 2223

Nousiaisten Seudun Reserviläiset
Puhj
Puhj
Siht
Puhj

Seppo Lundgren

Mikko Kulmanen
Suvi Lähteenmäki
Matti Mäkelä

0400 634 633
050 572 4607
040 774 1287
040 590 4398

Pargas Reservister- Paraisten Reserviläiset
Puhj
Siht

Peter Fredriksson
John Laurén

0400 322 392
040 514 5165

Perniön-Särkisalon Reserviläiset
Puhj
Siht

Sami Karppinen
Jarno Lindroos

040 728 4073
045 279 0595

john.aaltonen(at)gmail.com
juha.ovaska(at)naantali.fi
seppo.lundgren2(at)gmail.com
mikko.kulmanen(at)hotmail.fi
suvi.lahteenmaki(at)hotmail.com
mattirik(at)gmail.com
info(at)scandimarin.fi
john.lauren(at)alandsbanken.fi
samikarpp(at)gmail.com
jarno.s.lindroos(at)gmail.com

hannu.polonen(at)salo.fi
tapio.turunen(at)salo.fi

Pöytyän Seudun Reserviläiset

aki.kj.laurila(at)gmail.com
tero.pirttila(at)sposti.net

Raision Reserviläiset

0400 789 820
045202 0163

pedacomix(at)gmail.com
hellstenseppo(at)gmail.com

Salon Seudun Reserviläiset

0400 534 421
0440 121 097

juha-pekka.sainio(at)simmottis.fi
miro.kaunisto(at)gmail.com

Turun Reservialiupseerit - Turun Reserviläiset

044 778 4588
040 756 9429
040 551 3947
044 581 4674

0400 520 620
0400 740016
050 3060715
040 763 0500
044 745 0575

Åbolands reservofficersförening r.f
Puhj
Siht

satu.salokannel(at)gmail.com
reino.heikkila(at)halikko.salonseutu.fi

olli-pekka.rastas(at)pihaportti.fi
jouko.rinne(at)pp.inet.fi

Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerit
Puhj

044 504 4 011
050 567 8904

050 350 0725
0500 593 450

Vakka-Suomen Reserviupseerit
Puhj
Siht

Satu Salokannel
Reino Heikkilä

Loimaan Seudun Reserviläiset

Turun Reservimeriupseerit
Puhj
Siht

Puhj
Siht

alastaron.rakennustarvike(at)pp.inet.fi
perttu.eskola(at)gmail.com

mikko.kuusisto(at) turku.fi
jkossila89(at)gmail.com

Taivassalon-Kustavin Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Halikon Reserviläiset

0400 321 265
050 340 6468

050 553 0753
050 596 8659

Someron Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Tapio Vuolle
Perttu Eskola

Laitilan Reservinaliupseerit

Salon Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Puhj
Siht

minna.nenonen(at)mpk.fi
hptuomin(at)gmail.com
reijo.hilpinen(at)gmail.com

kari.laiho(at)mpy.fi
jouko.pistemaa(at)lailanet.fi

Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit
Puhj
Siht

Alastaron Reserviläiset

050 539 4281
050 518 8529
0400 758 130

0440 722 070
040 559 1752

Perniön-Särkisalon Reserviupseerit
Puhj
Siht

Minna Nenonen
Pekka Tuominen
Reijo Hilpinen

Sähköposti

teroheinila(at)luukku.com
mika.pitkanen(at)karinaislainen.l-secure.com

Nousiaisten Seudun Reserviupseerit
Puhj
Siht

Puhj
1. vpj
2. vpj

Puhelin

0400 971 863
040 528 1741

Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho
Puhj
Siht

Nimi

Työvaliokunta

045 852 1390
0400 711 718

heikki.laiho(at)heikkilaiho.fi
paulerik55(at)gmail.com
matti.ankelo(at)gmail.com
pekka.virolainen(at)valmet-automotive.com
mauri.laitinen(at)vsp.fi
bruun.goran(at)gmail.com
hans.nurmi(at)kolumbus.fi

Puhj
Siht
Puhj
Siht
Puhj
Siht
Puhj
siht

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

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

Nuoriso- ja osaamistoimikunnan jäseniä ovat
Niklas Heikkilä (Lieto), Markus Hietamäki (Raisio),

Jari Holmberg
Mika Nieminen

Jari Poskiparta
Paul Mäkelä
Ville Honkanen
Janna Järvinen

0440 181 522
0400 950 641

nvainio(at)gmail.com
henri.haakana(at)gmail.com

0400 823 050
040 522 3384

raision.reservilaiset(at)gmail.com
mika(at)tarp.fi

040 530 7549
040 730 9146
050 339 1811
040 524 4984

Uudenkaupungin Reserviläiset
Puhj
Siht

Marko Oinas
Mauri Pietilä

Vahdon Reserviläiset
Puhj
Siht

Ilkka Sundqvist
Markku Vahtera

Puhj
Siht

Esa-Ilmari Lahti
Seppo Lehto

poskjar(at)elisanet.fi
makelapy(at)yahoo.com
vhonkane(at)gmail.com
janna.jarvinen(at)turku.fi

050 566 0051
050 524 0302

marko.oinas68(at)gmail.com
mauri.pietila(at)opisannointi.fi

040 737 8760
0400 739 075

ilkkasundqvist(at)hotmail.com
markku.vahtera2(at)pp.inet.fi

Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset

040 546 0605
044 033 1172

esailmari.lahti(at)gmail.com
seppo.asser.lehto(at)gmail.com

Maanpuolustusnaisten Liiton Varsinais-Suomen Piiri
Puhj

PIIRIEN YHTEISET
TOIMIKUNNAT VUONNA 2021

Niklas Vainio
Henri Haakana

Päivi Tuhkalainen

044 336 6181

paivi.tuhkalainen(at)gmail.com

Naisten Valmiusliitto Lounais-Suomen alueneuvottelukunta
Puhj

Kirsi Aittala

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

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

Urheilutoimikuntaan kuuluvat seuraavat
henkilöt
Jussi Hurri (pj, [2021 – 2022], Kyrö) Tero Heinilä (Kyrö), Markku Keskitalo (Mynämäki) , Kari Mahlberg
(Salo), Juha-Pekka Nieminen (Alastaro) , Timo Ojala
(Alastaro), Markus Salo (varapuheenjohtaja, Alastaro) ja Satu Salokannel (Halikko).

044 557 1389

kirsimaaret55(at)gmaqil.com

Viestintätoimikunnan asioita hoitavat
Tuula Rahkonen (Raisio), Veli-Pekka Nurmi (pj,
Turku), Tomi Hoppela (Naantali), Simo Saarikallio
(Alastaro), Jukka-Pekka Suominen (Turku) ja Kasperi Saarinen (Salo).
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Koronaviestinnän ruuhkaviikot
jatkuvat valtioneuvostossa
Kirsti Haimila

K

orona-aikaa on eletty
Suomessa lähes vuosi.
Man hallitus on koko
tämän ajan joutunut tasapainoilemaan rajoitusten asettamisen ja kansalaisten perusoikeuksien turvaamisen välillä.
Rajoituksia on kiristetty ja
höllennetty kulloisenkin tautitilanteen mukaan.
Oman värinsä tähän kaikkeen tuo alueiden erilainen
tilanne. Tietynlainen koronaväsymys näkyy jo aivan
konkreettisesti siinä, että jos
kysyn lähipiiriltä, mitkä rajoitukset ovat tällä hetkellä
voimassa kotikunnassani, selkeää vastausta ei heti löydy.
Ovatko ne museot tai elokuvateatterit avoinna? Ja mihin
saakka ravintolat ovatkaan
auki? Entä kunnalliset uimahallit tai kuntosalit?
Tätä epävarmuutta joudutaan elämään ehkä vielä pitkään. Koronan virusmuunnosten mahdollinen nopea
leviäminen voi aiheuttaa
tilanteen, jossa yhteiskunnan toimintoja joudutaan
sulkemaan entistä enemmän
ja myös valmiuslain toimivaltuuksia voidaan joutua
käyttämään mahdollisten
poikkeusolojen tullen.
Viranomaisten viestinnälle tällainen pitkään jatkunut
häiriötilanne asettaa kovat
vaatimukset. Hyppäsin viime huhtikuussa valtioneuvoston viestintäosastolle pariksi
kuukaudeksi antamaan virka-apua koronaviestintään.
Poikkeusolot olivat päällä
ja valtioneuvoston viestintäosastolle oli luotu koronaviestinnän organisaatio, johon oli saatu useista ministeriöistä vahvennusta. Hallitus
neuvotteli lähes päivittäin ja
teki uusia päätöksiä tilanteen
hallitsemiseksi. Viestintäosastolla väki teki töitä kahdessa

vuorossa aamuvarhaisesta
yöhön saakka viikonloput
mukaan lukien.

Normaaliolojen
toimivaltuuksilla
poikkeusoloissa
Hallitus totesi 16.3.2020
yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja
antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle
17.3.2020.
Viestinnän osalta valmiuslain toimivaltuuksia ei
tuolloin otettu käyttöön.
Niinpä hallituksen viestintä
toimi keväällä normaaliolojen toimivaltuuksilla mutta
poikkeusoloissa, mikä saattaa kuulostaa ristiriitaiselta.
Onhan valmiuslaissa väestön
tiedonsaannin turvaamiseksi
ja viestinnän yhteensovittamiseksi yksiselitteisesti todettu,
että viestinnän välitön johto
kuuluu valtioneuvoston kanslialle. Mutta valtioneuvoston
vastatessa koronapäätöksenteosta myös viestinnän johto
kuului valtioneuvoston kanslialle. Sikäli viestinnän johtovastuusta ei ollut epäselvyyttä.
Valmiuslain keinovalikoimissa olisi ollut myös Valtion viestintäkeskuksen perustaminen. Normaaliolojen
toimivaltuuksilla sitä ei siis
ollut mahdollista perustaa ja
tämä oli päätöksentekijöiltä
tietoinen ratkaisu.
Sen sijaan eri ministeriöistä
henkilöresursseja siirtämällä
saatiin toimiva poikkeusolojen viestintäorganisaatio. Se
koordinoi valtioneuvoston
koronaviestintää, järjesti hallituksen tiedotustilaisuuksia
ja vastasi hallituksen tiedotteiden laatimisesta sekä julkaisemisesta verkkosivulle ja
somekanaviin, kuten twitteriin, facebookiin ja Instagramiin. Verkkosivuille koottiin

eri hallinnonalojen koronatiedoista usein kysyttyjen kysymysten ja vastausten osio.
Näiden lisäksi aloitettiin
henkistä kriisinkestokykyä
tukeva Suomi toimii -kampanja, toimitettiin alue- ja
paikallishallintoon suunnattua koronaviestinnän
uutiskirjettä sekä ryhdyttiin
tuottamaan Tilastokeskuksen
kanssa säännöllisesti kansalaisten mielialoja luotaavaa
Kansalaispulssi-kyselyä.

Oman kunnan
viestintä tärkeää
Kansalaisten tiedontarve oli
heti korona-ajan alusta saakka valtava. Ministeriöiden ja
valtion virastojen kirjaamot
ja asiakaspalvelut menivät
tukkoon erilaisista tiedusteluista. Erityisesti sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonala oli ja on edelleen kovan
paineen alla.
Kuntien rooli peruspalvelujen tuottajina korostui.
Kuntien viestintä siitä, mitkä
palvelut toimivat missäkin
tilanteessa ja mitkä rajoitukset ovat missäkin palvelussa
päällä, ovat aivan keskeisen
tärkeitä kansalaisten arjen
sujuvuuden sekä terveyden
kannalta.
Useissa kunnissa pystyttiin keväällä perustamaan
palvelupuhelimia koronaa
varten ja joissain kunnissa
oli jo keväällä tarjolla puhelinpalveluja monella eri kielellä. Myös keinoälyä otettiin
vuoden mittaan käyttöön.
Esimerkiksi Turun kaupunki
perusti Åbot-neuvontabotin,
joka tarjoaa koronaohjeistausta yli sadalla eri kielellä.
Digi- ja väestötietovirasto
perusti poikkeusolokeväänä
valtakunnallisen koronapuhelinneuvonnan ja chatin.
Kiireisimpinä viikkoina sinne
on tullut lähes 800 puhelua
päivässä. Sen neuvontarooli
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Kirsti Haimilan arkisto

on edelleen merkittävä. Tosin
yhteydenottoja ei palveluun
tule enää yhtä paljoa.

Henkinen kriisinkesto
keinovalikoimiin
Valtioneuvosto otti koronan
myötä viestintään myös aivan
uusia keinoja. Huoli oli etenkin nuorison tiedonsaannista.
Nuoret eivät välttämättä seuraa perinteistä mediaa yhtä
lailla kuin vanhempi väestö. Valtioneuvoston kanslia
aloittikin yhteistyön keskeisten somevaikuttajien kanssa
levittääkseen heidän avullaan
koronatietoa eteenpäin.
Toinen uusi elementti oli
kansalaisten henkistä kriisinkestokykyä tukevat kampanjat.
Suomi toimii -kampanja tuottaa videomateriaalia
verkkoon ja tv-kanaville. Viisi
valttia -kampanja jakaa puolestaan koronavirukselta suojaavaa informaatiota eri medioissa ulkomainontaa myöden.
Tämän vuoden alkupuolella valtioneuvoston kansliassa
aloittaa työnsä pieni ryhmä,
jonka tehtävänä on kehittää
henkistä kriisinkestokykyä
tukevaa viestintämateriaalia
entisestään sekä analysoida
sen taustaksi kansalaisten
mielialoja.

Koronavuoden
kritiikit ja onnistumiset
Viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää on koronavuoden mittaan kritisoitu
monesta eri asiasta. Valtioneuvostotasolla on alusta
saakka tehty selväksi, että
tästä pitkäkestoisesta häiriötilanteesta täytyy ottaa kaikki
opit irti, jotta toimintaa ja
häiriötilanteisiin varautumista voidaan jatkossa kehittää.
Tahtoisin ottaa tähän keskusteluun kuitenkin hieman
laajemman näkökulman.
Tätä tekstiä kirjoittaessa-

Kirsti Haimila viihtyy myös kertausharjoituksissa.

ni Ruotsissa on koronaan
kuollut yli 11 000 henkilöä.
Suomessa 621.
Kun tarkastellaan ilmaantuvuuslukuja, Suomessa tartuntoja 100 000 asukasta kohden on toiseksi vähiten koko
Euroopassa - tällä hetkellä
61,9. Vain Islanti on meitä paremmassa asemassa ilmaantuvuusluvulla 60,5. Varmasti
tätä artikkelia julkaistaessa
tilanne on jo toinen, mutta luvut kertovat puolestaan sen,
että koronan torjuntatoimissa
on tähän mennessä onnistuttu.

Poikkeusolojen viestintään
uutta ohjeistusta
Tehdessäni vuodenvaihteessa
toisen koronapestini valtioneuvoston kanslian viestintäosastolla havaitsin, että viestinnän ruuhkaviikot jatkuvat
siellä edelleen, vaikka poikkeusoloja varten perustettu viestintäorganisaatio oli purkaantunut jo kesällä. Hallituksen

neuvottelutahti ja rajoitusten
säätäminen eri tilanteisiin on
jatkuvaa häiriötilannejohtamista ja siihen liittyvää tehostettua viestintää.
Valtion tehostetun viestinnän ohje julkaistiin joulukuussa 2019. Se antaa hyvät
perusteet häiriötilanteiden
viestinnälle. Uusi valtion
poikkeusolojen viestintäohje valmistuu puolestaan
tänä vuonna ja sitä varten
koronavuoden kokemuksista
kootaan keskeisimmät opit.
Viestintäresurssien joustava
siirto ja viestinnän saumaton
johtaminen tulevat olemaan
ohjeen keskiössä.
Kirjoittaja on puolustusministeriön erityisasiantuntija, valtakunnallisten
maanpuolustuskurssien
viestinnän pääopettaja ja
valtion poikkeusoloviestintää ohjeistavan työryhmän
varapuheenjohtaja.

Some tukee operaatioita, kun tietää, mitä tekee

S

ome-palvelut seuraavat reserviläistä kotona, töissä ja tietenkin
kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Yksinkertainen kysymys kuuluukin, kuinka viestiä somessa harjoiteltavaa operaatiota
vaarantamatta ja parhaimmillaan jopa operaatiota tukien. Varmasti jokaiselle tutut
Puolustusvoimien sosiaalisen
median ohjeet varusmiehelle ja reserviläiselle tarjoavat
liikennevaloesimerkkeineen
selkeät suuntaviivat.
Vihreän valon saa omista
tunnelmista kertominen. Eli
se, mistä kertominen on usein
hyvin helppoa, on samalla
myös turvallista: ”Tänään
on kyllä puuhaa riittänyt,
mitäköhän huominen tuo
tullessaan? #hyviähommia”
ja niin edelleen… Muutama

tekninen seikka kannattaa
kuitenkin muistaa, jottei tahattomasti tulisi antaneeksi
harjoituksen aikana ulospäin
tietoa, jota ei pitäisi – edes
niissä tunnelmapäivityksissäkään.
Yllä mainitut liikennevaloesimerkit ja oman mobiililaitteen asetukset on syytä
opetella jo kotioloissa, jotta
oikeat toimintatavat ovat selvät jo matkaan lähdettäessä.
Paikkatiedot tulisi kytkeä
pois mobiililaitteista jo ennen lähtöä. Miltei kaikiltahan
löytyy älypuhelin ja älykellotkin yleistyvät.
Ennakoivuus on tärkeää,
koska voi olla, ettei kiireisessä harjoituksessa – poikkeustilanteista puhumattakaan
– ole aikaa käydä lävitse
some-ohjeita yksityiskohtaisesti. Tällöin on hyvä osata

vaistomaisesti varoa, ettei
päivityksiin lipsahda paikkatietojen lisäksi esimerkiksi
karttoja ja viestivälineiden tai
tietojärjestelmien näyttöjä.

Tarkkana
somepäivitysten kanssa
Itse harjoituksessa kannattaa
pitää kirkkaana mielessä, jos
Puolustusvoimien some-ohjeita on täsmennetty syystä
taikka toisesta. Perusperiaat-

teet eivät kuitenkaan yleensä
muutu: joukon nimeä, vahvuutta, tehtävää, missä olette, tai minne olette menossa,
ei tulisi milloinkaan näkyä
päivityksissä. Näitä periaatteita ei ole syytä unohtaa,
vaikka toki pyrkimys sijainnin salaamiseen voi tuntua
erikoiselta esimerkiksi paikallispuolustusharjoituksessa asutuskeskuksen vilinässä
ruuhka-aikaan.

Entä kuinka sitten kohdata joukosta kiinnostuneita
kansalaisia kamerakännyköineen. Kiinnostuneiden kyselijöiden kanssa tavallisesti
pärjää, kun vastailee ystävällisesti mahdollista häiriötä
pahoitellen ja kertoo harjoituksen kestävän muutaman
vuorokauden, mikäli tällainen aikamääre on annettu
ulospäin kerrottavaksi.
Provosoinnistakaan ei tule
hämmentyä, sitä kannattaa
jopa odottaa. Enemmän tietoa haluavat tai toimittajaksi
esittäytyvät on syytä ohjata
Puolustusvoimien verkkosivuille tai olemaan yhteydessä
sen joukko-osaston viestintähenkilöön, kenelle harjoitus
kuuluu.
Lopuksi kerrottakoon pieni sitaatti, jossa Puolustusvoimien silloinen tiedustelupääl-

likkö Harri Ohra-aho tiivisti
turvallisen somen käytön
osuvasti:
”Somen käyttöä ei pyritä missään nimessä kieltämään, mutta sen kanssa on
oltava aina tarkka. Tärkeintä on, että ei tuoda esille
eksaktia paikkatietoa, eikä
valokuvissa esiinny mitään
operatiivista välineistöä.
Tämä koskee yhtäläisesti
varusmiehiä, kertausharjoituksissa olevia reserviläisiä
kuin kansainvälisissä operaatioissa palveleviakin”
(Porilainen 3/2015).
Puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeen varusmiehelle ja reserviläiselle
löydät osoitteesta https://
puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/
PEVIESTOS_PV+someohjeet
+varusmiehille/
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Viestintä osa kriisinjohtamista
Mika Kalliomaa

S

uomessa ei koskaan ole
asiat olleet niin hyvin,
kun ne nyt ovat. Lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa Suomi on maailman
paras maa asua. Korona ei
tuo muutosta tähän vertailuun.
Yhteiskunnallisessa viestinnässä ja keskustelussa
tulisi pystyä tuomaan esiin
tulevaisuuden uskoa ja tyytyväisyyttä herättäviä hyviä
asioita. Samaan aikaan tulisi
pystyä rehellisesti kertomaan
uhista ja varautumisesta niiden varalle.
Pandemia on tunnistettu
yhdeksi yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden uhaksi
jo pitkään. Lähes päivälleen
vuosi ennen, kun Suomessa
löydettiin ensimmäinen koronatartunta, Valtioneuvosto
julkaisi kansallisen riskiarvion. Sen mukaan pandemia
on merkittävä uhka yhteiskunnalle, mutta sen syntymistä on mahdotonta arvioida
etukäteen.
Influenssapandemialla tarkoitetaan influenssaviruksen
aiheuttamaa ja nopeasti ympäri maailman leviävää epidemiaa. Influenssa on aiheuttanut viimeisen sadan vuoden

aikana noin 10-40 vuoden
välien neljä vakavuudeltaan
vaihdellutta maailmanlaajuista pandemiaa. Espanjalainen,
aasialainen, hongkongilainen
ja H1N1 ovat muistissamme.
Nyt näiden jatkoksi lisätään
korona.
Kaikkiin yhteiskunnan
uhkiin emme voi varautua
ennalta aukottomasti. Vaikka
pandemiauhka oli tiedossa,
sen varalle ei ollut mahdollista ostaa valmiiksi riittävästi
vanhenevia tuotteita, kuten
suojamaskeja tai lääkkeitä,
puhumattakaan rokotteista,
joita ei ollut olemassa.

Näkökulmien
yhdistäminen tuo kitkaa
Johtaminen joudutaan aina
kaikilla tasoilla toteuttamaan
käytettävissä olevien tietojen
perusteella tilanteen vaatimassa aikaikkunassa. Johtaminen ja toiminta helpottuvat
aina, kun kriisitietoisuus on
yhdessä koettua. Tällöin jokainen ymmärtää tehtävien
toimien välttämättömyyden.
Kriisin helpottuessa tai sen
alkuvaiheessa kitkaa tulee
aina eri näkökulmien yhdistämisessä.
Yhteiskunnalliseen kriisiin
harvoin löytyy aukotonta
kriisimittaria, jonka perus-

teella kaikki voisivat todeta
poikkeavien toimien välttämättömyyden. Tämän puuttuessa yhteisen yhteiskunnallisen kriisitietoisuuden muodostaminen demokraattisessa
yhteiskunnassa vaatii julkista, avointa ja räväkkääkin
keskustelua.
Eri näkökantojen kirjon
nimissä pienetkin ryhmät
saavat helpolla näkyvyyttä
toimitetussa mediassa ja sosiaalisen median kanavissa,
vaikka määrällisesti heidän
mielipiteensä jäisi marginaaliin.
Kriisijohtamista ja viestintää analysoitaessa on kiinnostavaa ja tärkeää keskittyä selvittämään kansalaisten
tiedontarpeita kriisin aikana.
Valtioneuvosto on toteuttanut koko korona-ajan parin
viikon välein kyselytutkimuksen kansalaisten mielipiteistä.
Tästä Kansalaispulssi -kyselystä löytyy mielenkiintoinen
havainto kysyttäessä, mistä kansalaiset ovat saaneet
tietoa ja mistä lähteistä he
haluaisivat saada tietoa koronakriisissä.
Kansalaiset ovat kyselyn
mukaan saaneet kahdeksankymmentä prosenttia koronatiedoista sanomalehdistä
ja televisiosta. Näistä läh-

teistä kyselyn mukaan myös
kansalaiset haluavat tietoa.
Viranomaisten tuottama tieto edustaa vain kolmeakymmentä prosenttia halutuista ja
toteutuneista lähteistä. Vain
muutama prosentti halusi tietoa internetistä ja sosiaalisen
median kanavista.

Puolustusvoimat

Kriisissä ei luoteta
somevaikuttajiin
Vapaan tiedonvälityksen ja
sosiaalisen median korostamisen maailmassa näyttää
siltä, että me kansalaiset haluamme kriisin hetkellä perinteisen median palveluja.
Sama ilmiö näkyy kysyttäessä kenen viestiin kansalaiset
luottavat kriisissä. Kärjessä
ovat viranomaiset, asiantuntija ja tutkimusmaailma. Viimeisellä sijalla on sosiaalisen
median mielipidevaikuttajat.
Journalistisesti toimitetulla
sisällöllä ja perinteisellä medialla on edelleen keskeinen
rooli yhteiskunnan kriisiin
reagoinnissa ja kriisistä toipumisessa.
Koronatoimien arviointi on
tällä hetkellä varmasti kaikkialla käynnissä. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden
uhkakirjossa tulevien uusien
pandemioiden lisäksi on tarjolla muun muassa ilmaston-

Mika Kalliomaa.

muutoksen, tietoverkkojen,
finanssialan, sisäisen turvallisuuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen torjuntaan liittyviä uhkia. Olennaista ei ole
keskittyä etukäteen murehtimaan uhkia, vaan keskittyä
ennaltaehkäisemään tunnistettuja uhkia eri toimin, sekä

varautua toimimaan ja toipumaan kriisistä. Uhkista viestiminen on osa varautumista ja
yhteiskunnallinen keskustelu
osa toipumista.
Kirjoittaja on
prikaatikenraali ja Porin
prikaatin komentaja

Kriisiviestinnän perusteita yhdistyksille
Kimmo Kiiveri

N

ykyaikana viestintä
on erittäin tärkeää
kriisin selvittämisen
varsinaisten toimenpiteitten
ohella. Vaikka tärkeintä on
aina saada kriisi selvitettyä,
niin viestintä ratkaisee millainen maine tapauksesta
syntyy. Pahimmillaan somemyrskyissä varsinainen aihe
jää taka-alalle. Kuten kaik-

kia taitoja, viestintääkin pitää
miettiä etukäteen ja harjoitella. Kun miettii etukäteen
pahimpia skenaarioita, on
tarvittaessa valmiimpi kohtaamaan ne.
Kannattaa tehdä
viestintäsuunnitelma, josta
ilmenee viestinnän prosessi ja vastuut. Kuka vastaa
tiedotteiden tekemisestä?
Onko valmiita pohjia, joita on nopea muokata? Ku-

ka vastaa jakamisesta eri
kanaviin? Mitä kanavia
käytetään (email, nettisivut, Facebook, Instagram,
Whatsapp yms.)? Kannattaa
varmistaa, että käyttöoikeudet eri kanaviin ovat ainakin
kahdella eri käyttäjällä tai
salasanat tiedossa, ettei sen
vuoksi jää tiedottaminen tekemättä.
Omia jäseniä ei saa unohtaa, on parempi, jos jäsen saa

Toimittajien kysymyspommituksiin kannattaa kriisitilanteessa varautua etukäteen.

tiedon ennen kuin näkee sen
uutisista.

”Arskan jumitus”
ei kaikille selvä
Viestin on oltava sama kaikkien
kanavien kautta, tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Muuten väärinkäsityksiä saattaa
syntyä, kun toisesta kanavasta
tulee eri viesti kuin toisesta.
Tiedotteen tulee olla yksinkertainen ja selkeä: lyhyt

otsikko, pääkohdat tapahtuneesta, lyhyet päälauseet,
suora sanajärjestys ja ymmärrettävät termit, ei itselleen selkeitä lempinimiä tai
lyhenteitä. “Arskan jumitus”
voi olla aivan selvä asia harrastajille mutta on parempi
puhua “reserviläiskiväärin
toimintahäiriöstä”.
1. Mitä on tapahtunut?
2. Miksi tapahtunut on tärkeää?
3. Mihin tieto perustuu?
4. Mitä tapahtuneesta seuraa?
Ketä koskee?
5. Mitä taustatietoa on? Onko aiemmin sattunut vastaavaa?
Viesti kannattaa muotoilla
mahdollisimman valmiiksi
toimittajille, jotta sen voisi
saada läpi halutunlaisena.
Toimittajien tavallisimmat
kysymykset kriisin yhteydessä ovat:
1. Mitä, missä, miksi, milloin
on tapahtunut?
2. Kriisin liittyvien ihmisten
määrä ja heidän tilanteensa
3. Mitä muuta kriisistä seuraa
tai on seurannut?
4. Miten kriisitilanne on hoidettu?
5. Mitä mahdollisia vaikutuksia kriisitilanteesta on
ulkopuolisille?
6. Mitä tiedetään kriisitilanteen tutkinnasta?
7. Mitä tullaan tekemään seuraavaksi?

Päätä etukäteen pari-kolme
olennaista asiaa, jotka joka
tapauksessa sanot, kysyttiinpä sinulta mitä tahansa. Valehdella ei saa, mutta kaikkea
ei tarvitse kertoa.
Ole ystävällinen, päättäväinen ja mieluiten lyhytsanainen.
Pidä itsesi rauhallisena. Älä
koskaan sano ”en kommentoi” tai ”tuohon en vastaa”.
Jos et halua vastata kysymykseen, toista perusviestiä. Älä
syytä ketään. Älä tee tulkintoja. Vastaa kysymyksiin selkeästi, yksinkertaisesti ja mahdollisimman tyhjentävästi. Vastaa
ystävällisesti, ei koskaan vähätellen tai ylimielisesti, äläkä
myöskään ärsyynny tai osoita
aggressiivisuutta.
Käsittele kaikkien kysymyksiä
yhtä tärkeinä. Tunne asia, josta
puhut. Älä näytä kiireiseltä. On
tärkeää saada kuulija ymmärtämään tilanne ja herättää hänessä
luottamusta. Kriisiviestintä on
tärkeä osa maineenhallintaa ja
vahinkojen minimoimista. Kannattaa seurata yritysjohtajien ja
politiikkojen haastatteluja ja
kiinnittää huomioita siihen, miten asiat esitetään.
Lisää tietoa erityyppisten kriisien hoitamisesta on
Fokus-hankkeen ettisivulla
www.fokukseen.fi . Tarjolla
on ohjeistusta tartuntavaara-,
kyber- ja henkilökriiseihin sekä onnettomuuksiin ja liiketoimintamuutoksiin.
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Viestintä vaatii
osaamista ja
asennetta
Mikael Luukanen

V

iestinnän roolia miltei
kaikessa tekemisessä
on korostettu jo hyvän
aikaa. Kielikuvana voinee
todeta viestinnän nousseen
tukitoiminnasta omaksi aselajikseen! Näin on hyvin monessa asiayhteydessä.
Harjoitusten jälkiarvioinnissa on säännönmukaisesti
tultu siihen johtopäätökseen,
että jokainen yksilö osaa
hommansa, mutta yhdenmukainen, ajantasainen ja
sopivan sisältöinen viestintä
sekä tilannekuva tuottavat
alituiseen haasteita ja kehittämistarpeita. Tämän teistä
moni varmasti allekirjoittaa
omista harjoituskokemuksistanne käsin.
Toimiva viestintä on perusedellytys sille, että itse
asiaosaaminen tulee tehokkaaseen käyttöön. Odottelu,
väärien asioiden tekeminen
tai toimijoiden eritahtisuus
syö tehot parhaimmastakin
tiimistä.
Vaikka viestintä on meidän jokaisen työtä, nostan
tässä esiin ne tahot, jotka
ovat tuottaneet meille kaikille olosuhteisiin nähden
hyvin toimineet tietoliikenneyhteydet ja viestivälineet
vuoden 2020 yli. Kapasiteetin, välineiden sekä teknisen
tuen tarve räjähti maaliskuussa 2020. Ilman Teamseja, Skypejä, chatteja ja maileja viestintä ja sitä myötä
kaikki työ olisi mennyt tosi
hankalaksi. Kriisiajan sankaritekoja nämäkin, kiitos
tekijöille.

Kriisitietoisuus
ihailtavaa seurattavaa
Aluehallintovirasto on tullut tutuksi koronakriisissä
ensisijaisesti kokoontumisrajoitusten laatijana. Näiden
sinällään haastavien ja raskaidenkin hallintopäätösten
laatiminen oli ja on niistä
syntyvän muun työmäärän
jäävuoren huippu. Pinnan alla oleva työ on valtaosaltaan
viestintää. Erityisesti keväällä
2020 tehtyjen rajoituspäätösten valmistelu vaati valtavan
määrän yhteydenpitoa, ensi
sijassa instituutionaalisten
toimijoiden välillä.
Päätösten julkaisun myötä viestinnän volyymi siirtyi
kansalaisviestintään. Virastollemme tullut kysymysten määrä kasvoi ja jäi aivan
ennenäkemättömälle tasolle. Tämä
on täysin
ymmärrettävää,
vaikuttivathan päätökset miltei jokaisen elämään

ja kovin monen toimeentuloon.
Kenties lämpimin eväs mitä minulle vuodesta 2020 jäi
matkaan, on se kriisitietoisuus
mitä sidosryhmissäni havaitsin ja mitä viime keväänä pieneltä osaltani osakseni sain.
Kriisitietoisuudella tarkoitan
sitä auttamisen asennetta, ymmärrystä ja ajan uhraamista,
jota koin kaikkien osapuolten suovan toisilleen. Jokainen
toimija ymmärsi, että nyt ei
ole aika pyöritellä nyansseja, antaa tyylipisteitä muiden
tekemiselle tahi vedota omiin
kiireisiin. Mahdottomia ei
jääty suremaan, oltiin ratkaisukeskeisiä.
Jos ammattinsa puolesta
toimineet osoittivat kriisitietoisuutta, vielä suuremman kumarruksen annan niille, joiden
elantoa, harrastusta tai arkea
erilaiset rajoitukset haastoivat
voimakkaimmin. Ne lukemattomat erilaiset yhteydenotot
kentältä, jotka sain ja saimme,
olivat likipitäen kaikki kriisitietoisia. Kärjistäen asiaa voisi
kuvata näin: Asiakas sai viranomaiselta kysymykseensä
vastauksen, että ”valitettavasti
ette voi”. Mihin asiakas useimmiten vastasi: ”harmin paikka,
täytyy keksiä siis jotain. No,
samassa veneessä ollaan, kiitos
sulle avusta”. Tämä ymmärrys
teki minuun vaikutuksen kerta
toisensa perään.

Hyvää tahtoa
ja asennetta
Kaikesta tuosta kokemuksesta nostankin viestinnän yhdeksi kulmakiveksi asenteen.
Teknisesti toimivan, oikeaaikaisen ja oikeasisältöisen
viestinnän kylkeen tarvitaan
vielä aimo annos hyvää tahtoa. Se kantaa yli pidemmänkin kriisin. Harjoitteluun,
suunnitteluun ja lopulta tositoimintaan tulee paneutua,
mutta itselle ja muille pitää
olla myös armollinen, sillä
tilanteet eivät milloinkaan
mene täysin ennustettavasti.
Asenne kantaa myös yli häiritsevien hetkien. Tämän päivän monikanavainen viestintä
tuo tiedon kaikkien saataville
nopeasti. Siitä on suurta hyötyä. Toisaalta kun viestinvälittäjiä on paljon, luotettavan
tiedon erottuminen voi olla
hankalaa. Vuonna 2020 ainakin Twitter oli viestialustana
suuressa roolissa, niin hyvässä kuin ehkä huonossakin.
Kannattaako tuosta muistaa hyvät vai huonot
puolet?
Asenneasia sekin.
Mikael
Luukanen
Kirjoittaja on
Lounais-Suomen
aluehallintoviraston ylijohtaja.
Kuva: LounaisSuomen aluehallintovirasto

KOKOUKSET JA KILPAILUT
Kyrön Seudun Reserviupseerit Ry:n

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n

pidetään maanantaina 15.3.2021 klo 18.00 alkaen
Riistatuvalla, osoitteessa Kivimäentie 218, Riihikoski.
Tervetuloa
Hallitus

Veteraanituvalla Veteraanintie 21, Loimaa,
keskiviikkona 17.3.2021 klo 18.
Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät
asiat ja sääntöjen muuttaminen.
Hallituksen kokous kello 17.

pidetään torstaina 25.3.2021 kello 18.00 alkaen
Heikkilän sotilaskodissa (Rykmentintie 15,
Turku). Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ilmoittautumiset (nimi ja sähköpostiosoite) kokoukseen
15.3. mennessä toiminnanjohtajalle (vsres@co.inet.fi).
Korona pandemian rajoitukset saattavat muuttaa
kokouksen paikkaa ja aikaa. Asiasta tiedotetaan
ilmoittautuneille viikolla 11.
Kokouksessa palkitaan vuonna 2020 menestyneet
yhdistykset ja henkilöt.
Kokouskahvit tarjotaan kello 17.30 alkaen.
Piirihallitus

Loimaan Seudun Reserviläiset ry.

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Loimaan Reserviupseerit ry

KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUS

Veteraanituvalla, Veteraanintie 25 keskiviikkona
17. maaliskuuta 2021 klo 18.00
Johtokunta klo 17.30

KOKOUSKUTSU
Raision Reserviupseerit ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 18.3.2021 kello 18.00 alkaen
etäyhteydellä Teams-sovelluksella.
Yhdistyksen jäsenet saavat Teams-sovelluksen
kutsulinkin sähköpostiin. Mikäli sähköpostiosoite
ei ole maanpuolustusrekisterissä, tulee kokoukseen
ilmoittautua osoitteeseen
raisionru@gmail.com
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Ennen kokouksen alkua puheenjohtaja kertoo yhdistyksen
toimintavuodesta.
Raision Reserviupseerit

VUOSIKOKOUSKUTSU

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätvuosikokous
järjestetään 25.3.2021 klo 18.00
etäkokouksena. Vuosikokoukseen
voi osallistua myös saapumalla
kokouspaikalle Hermannin kouluun (Ylhäistentie 2,
Salo). Etäyhteysvälineenä on Microsoft Teams.
Ilmoittautuminen etäkokoukseen tapahtuu yhdistyksen
kotisivuilta https://www.rul.fi/salo/. Vuosikokoukseen voi
ilmoittautua 25.3. klo 12 asti. Teams-kokouslinkki lähetetään
ilmoittautuneille jäsenille.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Turun Reserviupseerit ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
Turun Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina 23.3.2021 kello 18.00
sähköisenä kokouksena vallitsevan tilanteen vuoksi.
Tarjoamme myös mahdollisuuden fyysiseen osallistumiseen
maamme hallituksen asettamissa rajoissa (max kymmenen
(10)). Täten seitsemän (7) ensiksi ilmoittautunutta voi
halutessaan osallistua kokoukseen (kolme (3) paikkaa
varattu sähköisen kokouksen moderaattoreille) myös
fyysisesti. Fyysinen kokouspaikka on kokoushuone Järistys
ja se sijaitsee ElectroCityssä Kupittaalla. Tarkemmat ohjeet
saapumiseen ilmoitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisen
yhteydessä.
Kevätkokouksen asialistalla sääntömääräiset
kevätkokousasiat.
Ilmoittautumiset kevätkokoukseen maanantaihin 22.3.2021
kello 18 mennessä osoitteella toimisto@tru.fi tai 0400534 421. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla tai
tekstiviestillä osallistumislinkki kokoukseen. Sähköiseen
kokoukseen liittyminen ei vaadi muuta kuin toimivan
verkkoyhteyden ja selaimeen.
Tervetuloa,
Hallitus"

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 25.3.2021 kello 18.00 alkaen
Heikkilän sotilaskodissa (Rykmentintie 15,
Turku). Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat.
Ilmoittautumiset (nimi ja sähköpostiosoite) kokoukseen 15.3.
mennessä toiminnanjohtajalle (vsres@co.inet.fi).
Korona pandemian rajoitukset saattavat muuttaa
kokouksen paikkaa ja aikaa. Asiasta tiedotetaan
ilmoittautuneille viikolla 11.
Kokouksessa palkitaan vuonna 2020 menestyneet
yhdistykset ja henkilöt.
Kokouskahvit tarjotaan kello 17.30 alkaen.
Piirihallitus
Turun Reserviläiset-Turun Reservialiupseerit ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

pidetään 25.3 .2021 kello 18.00.
Ilmoitamme kokouksen pito paikan 3 viikkoa ennen
yhdistyksen nettisivuilla. Kokous saatetaan pitää myös etänä,
jos vallitseva koronatilanne niin edellyttää.
Tervetuloa
Hallitus
Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

torstaina 25.3. 2021 klo 18.00.
Paikka: Piikkiön Pontela, Pontelanmäki 5, 21500 Piikkiö
sekä Zoom-etäkokous (linkki lähetetään jäsenille
myöhemmin).
Kokouksen aluksi esitelmä.
Tarkemmat tiedot ja mahdolliset koronasta aiheutuvat
muutokset, kts. yhdistyksen kotisivut:
https://www.rul.fi/piikkio-kaarina/
Hallitus

XXXVIII
WIHTORIN
SYRJÄHYPPY
19.3.2021
TERVETULOA JOTOSTELEMAAN
Wihtorin Syrjähyppy pienjotos järjestetään 38. kerran Heikinpirtin
maastossa Loimaan kaupungin Niinijoen kylässä. Jotos alkaa
perjantaina 19.3.2021 klo 18.00, jolloin ensimmäinen partio lähtee
liikkeelle.
Partiot: ovat vapaasti muodostettavissa. Tehtävät on suunniteltu 4
henkisille partioille myös 3 ja 5 hengen partiot voivat osallistua.
Kuljettava matka n. 7 km.
Henkilökohtaiset varusteet: henkilökohtainen ensiapuvarustus
oltava jokaisella mukana, maastoon ja olosuhteisiin nähden sopiva
vaatetus, riittävästi valonlähteitä n. 5 tunnin metsässä oloaikaan.
Partiokohtaiset ilmoittautumiset suoraan sähköpostilla
viimeistään 15.3. loimaanreservilaiset@gmail.com (partion nimi,
osanottajat sekä partionjohtajan yhteystiedot). Osanottomaksua
ei ole.
Lisätietoja: Hannu Lahti 050 512 6049
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KOKOUKSET JA KILPAILUT
RESERVILÄISURHEILULIITON
PISTOOLIAMPUMAHIIHTOJA -SPRINTTIVIESTIMESTARUUSKILPAILUT
Kuhmo LA 27.03.2021 klo 8.00 alkaen
Kilpailupaikka:
Kilpailupaikkana toimii Kalevalan liikuntakeskus, Väinämöinen 10.
Opastus alkaa saavuttaessa Kuhmon keskustaan kantatietä
no 76, ensimmäisestä liikenneympyrästä, josta kääntyminen
Peuranpolulle. Matkaa Kalevalan liikuntakeskukseen n. 3 km.
Pysäköinti on liikuntakeskuksessa.
Kilpailutoimisto avataan kilpailukeskuksessa klo 8.00
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä.
Kilpailijoilta edellytetään lisäksi riittävää omaa vakuutusturvaa.
Dokumentti voimassa olevasta ampumaturva- tms.
vakuutuksesta tulee esittää kilpailutoimistossa ilmoittautumisen
yhteydessä kilpailupäivänä.
Sarjat:
H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50. Sarjoja
lisätään tarpeen mukaan 5 v. välein.
Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka on n. 9 km, sarjoissa
H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50 hiihtomatka on n. 6 km.
Hiihtotyyli on vapaa.
Ammunta:
Ampuma-aseina sallitaan .22 cal pistooli tai revolveri, joiden
liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000 g paino.
Ammunnat suoritetaan 20 m matkalta ampumahiihdon pystytauluihin; saa suorittaa kahdella kädellä ja niskahihnan käyttö
on sallittu. Asetta kuljetetaan hiihdon aikana kotelossa tai
vastaavassa suojuksessa.
Kilpailun kulku parisprintti-viestissä:
Aloittaja hiihtää n. 1 km, ampuu aseellaan 5 ls ja kiertää
mahdolliset sakot (100m) ja hiihtää vaihtoon. Hiihtäjäpari toimii
samoin toisella osuudella. Aloitusosuuden hiihtäjä suorittaa
kolmannen ja hiihtäjäpari taas seuraavan viestiosuuden.
Neljännen osuuden jälkeen molemmilla viestihiihtäjällä on
vielä vuoroin hiihdettävät hiihto-osuudet ilman ammuntaa.
Jälkimmäinen viestinviejä saapuu hiihto-osuudeltaan maaliin.
Koko ajan hiihdetään samaa, n. 1km:n rataa.
Sarjat viestissä:
Yleinen; H/D
Ikäsarjat: Ikä väh. 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien perusteella
yhteenlaskettuna H80, H100 ja H120
Ilmoittautuminen:
Piireittäin sähköpostilla auvokarna@tulijarventuvat.fi pe
12.03.2021 mennessä
Ilmoittautumisissa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri
Maksut:
Osallistumismaksu 30 €/kilpailija tai 35 €/joukkue maksetaan
piireittäin ke 17. – ke 24.3.2021 välisenä aikana (ei ennen 17.3,
mutta viimeistään 24.3.) Näin menetellen vältytään turhalta
maksuliikenteeltä jos kilpailu joudutaan jostain syystä perumaan.
Huom ilmoittautumisaika! Maksut suoritetaan Kuhmon
reserviupseerit ry:n tilille FI10 1058 5000 0994 30, infoteksti
Pistooliampumahiihto 2021
Kilpailun peruuttaminen:
Mahdollinen kilpailun peruuttaminen sääolosuhteista tms.
aiheutuen ilmoitetaan Kuhmon reserviupseerikerhon kotisivulla
ti 16.03.2021 klo 21 mennessä.
Kilpailun johtaja/ Tiedustelut: Auvo Kärnä p. 044-5942757,
auvokarna@tulijarventuvat.fi

RESERVILÄISTEN SM-PILKIT 2021
PYHÄJÄRVI 21.03.2021
Kilpailukeskus:
Hotellinranta, opastus Ollintie 19 86800 Pyhäsalmi
Kilpailukala:
Kaikki lain sallimat, ei taimen. Syöttäminen kielletty

Reserviupseerikoulu (RUK) juhlistaa 100 vuotista
taivaltaan lauantaina 12.6. Haminassa.
Alunperinhän juhlavuosi oli 2020, mutta vallinneen korona tilanteen
vuoksi juhla on siirretty pidettäväksi tänä vuonna. Juhlapäivän
ohjelma pitää sisällään muun muassa kunnianosoituksen
kaatuneiden upseerien patsaalla, johtajakoulutuksen ja
sotavarusteiden esittelyä, sekä päiväjuhlan Haminan Bastionissa
ja ohimarssin Kadettikoulunkadulla. Iltapäivällä ohjelmassa on
myös Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustan
Puistotalolla. Yleisöllä on vapaa pääsy RUK-museoon juhlapäivän
aikana.
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri järjestää matkan RUK 100
vuotta juhlapäivän tilaisuuksiin. Lähtö 12.6. aamulla ja paluu illalla.
Ajat ja varustus tarkentuvat, kunhan tarkempi aikataulu julkaistaan.
32 nopeinta mahtuu mukaan. Omavastuu (kuljetukset sekä
kahvitus meno- ja paluumatkalla) on 30 euroa.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle
vsres@co.inet.fi tai +358401608001.

Yrittäjien
tukena jo
60 vuotta

Sarjat:
Miehet, miehet 55, miehet 65, naiset, joukkuekisa
Joukkuekisa: 3 hengen joukkueet, sekajoukkueet sallittu
Naisten – ja veteraanisarjoissa potkurin ja akkukairan käyttö sallittu
Ilmoittautuminen:
15.3.2021 mennessä osoitteeseen respilkki2021@gmail.com
Osallistumismaksu:
20€/henkilö, joukkuemaksu 30€, jälki-ilmoittautuminen +10€.
Maksut on maksettava 15.3.2021 mennessä tilille:
FI90 4600 1820 0211 56. Kuitti mukaan kilpailuun!

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160

Aikataulu:
08.00 Kisakanslia auki
09.00 Kisapuhe
09.15 Siirtymä
10.00 Kisa alkaa
14.00 Kisa päättyy ja siirtymä alkaa
15.00 Siirtymä päättyy, kaikkien oltava rannalla
16.00 Palkintojen jako
Kilpailuaika 10-14, siirtymät 45-60 min
Huolto:
Paikalla kioski ja kalastustarvikemyynti; Tapsa-Pilkit (pilkit,
mormyskat, syötit)
Huom! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Makitan
akkukairapaketti (arvo 329€)
Majoitus:
Hotelli Pyhäsalmi, puh. 08 478 8200
Tiedustelut:
Jyrki Paavola 044 235 4238

TERVETULOA PYHÄJÄRVELLE!

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan:

KEVÄT-SRA 2021
Loimaan Seudun Reserviläiset RY järjestävät KevätSRA 2021 kilpailun 10.4.-11.4.2021. Kilpailu on samalla
Varsinais-Suomen Reservipiirien mestaruuskilpailu ja
toinen SRA SM-katsastuskilpailu vuodelle 2021.
Paikka: Loimaan Laukojien ampumarata
Kilpailun johtaja: Heidi Silvander

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

Kilpailun ratamestari: Jani Salo
Kilpailun Tekninen asiantuntija: Pekka Tuominen
Rastit: Kilpailussa ammutaan 7 rastia, joista osa on
yhdistelmärasteja. Rastit suoritetaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla.
Ampumamatkat: 3-60m.
Laukaisumäärät: Kiväärillä n.95, pistoolilla n.40, haulikolla n.20
bird (Max haulikoko 3mm)
Kilpailuluokat: H50, D, H ja TST.
Aikataulu: Kilpailu alkaa Lauantaina klo 09:00 ja Sunnuntaina klo
09:00 ilmoittautumisella ja asetarkastuksella. Kilpailijapuhuttelu klo
09:45 ja toiminta rasteilla alkaa klo 10:00 molempina päivinä.
Lauantain toimitsijakilpailuun otetaan toimitsijoiden lisäksi 21
kilpailijaa ja varsinaiselle kilpailupäivälle sunnuntaille 56 kilpailijaa.
(Osanottajamäärä voi muuttua kokoontumisrajoitusten myötä)

RESERVIUPSEERIKOULU
100 VUOTTA

www.pwc.fi

Kilpailumaksu: 35€ kilpailumaksua, jota ei palauteta, maksetaan
1.4.2021 mennessä Loimaan seudun Reserviläisten tilille: Liedon
Säästöpankki FI41 4309 0010 425346. Viestisarakkeeseen: nimi,
ampuja ID ja Kevät-SRA 2021.
Vakuutusturva: SAL kilpailulisenssi tai Reserviläisten
ampumaturva. Dokumentit esitettävä kilpailupaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset: SSI / Kevät-SRA 2021 Loimaa
Kilpailuinfo: rastikuvaukset ja kilpailuinfo julkaistaan Loimaan
Seudun Reserviläisten nettisivuilla kaksi viikkoa ennen kilpailua.
Lisäinfoa: Kannattaa seurata Loimaan Seudun Reserviläisten
nettisivuja viimehetken mahdollisille muutoksille.
Kokoontumisrajoitukset saattavat muuttaa kilpailun luonnetta.
Tervetuloa!
Koska kyseessä on V-S piirin mestaruuskilpailu sekä karsintakilpailu,
ovat V-S piirin kilpailijat etusijalla, mikäli kilpailu tulee täyteen.
Muita piirejä edustavan kannattaa odottaa järjestäjän vahvistusta
kilpailun maksamisesta.
Toimitsijoille on järjestetty majoitusmahdollisuus. Mainitse siitä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle
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KUUSI
VUOSIKYMMENTÄ
MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ
1959 – 2019

– Itsellesi tai lahjaksi –

TERVE TURKU.
Kun tapahtuu ja sattuu, Turun Terveystalo
päivystää. Tervetuloa.
Etäpalvelut ja nettilääkäri ovat apunasi
ajasta ja paikasta riippumatta.

Varsinais-Suomen Reserviläispiirin
historiateos, 384 sivua täyttä asiaa

Yhteistyössä työterveys tukee työpaikkoja
voimaan hyvin ja tekemään tulosta.

20 € / kpl

Ota yhteys joko oman yhdistyksesi
puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan
(vsres@co.inet.fi tai +358 401 608001) ja
sovitaan noutoaika sekä kappalemäärä!

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.

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI
MAALI, JOKA OSUU PUUN YTIMEEN

Perinteinen, luonnonöljypohjainen Virtasen 4 Öljyn Laatumaali imeytyy
syvälle puun sisään. Siksi se ei lohkeile irti vaativissakaan olosuhteissa.
Vaadi sinäkin talomaaliksesi öljymaalien napakymppi,
Virtasen 4 Öljyn Laatumaali* !
Jälleenmyyjien yhteystiedot: www.virtasenmaalitehdas.fi

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

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

maalitehdas

VIRTASEN

Turun
Tilipalvelut Oy
Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku
puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110

WWW.LEHTITEHDAS.COM

e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

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

Seuraava numero ilmestyy 29.4.2021
Aineisto seuraavaan lehteen 1.4. mennessä

Yllättävän helppoa

SATAKUNNANKATU
Lounaismaan
Osuuspankki

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

Pienistä iloista suuriin uutisiin

MAALISKUU
94 VUOTTA
11.3. Alikersantti Lietepohja Risto

Salo

90 VUOTTA			
13.3. Sotilasmestari Laaksonen Reino
Salo
17.3. Luutnantti Ylisippola Mikko
Turku
21.3. Kapteeni Karlsson Stig
Parainen
22.3. Kapteeni Helminen Pentti Henrik
Turku
23.3. Luutnantti Harkkila Pekka
Salo
85 VUOTTA			
14.3. Alikersantti Kylä-Utsuri Risto
Loimaa
25.3. Ylikersantti Elo Jouko
Uusikaupunki
80 VUOTTA			
6.3. Yliluutnantti Haavisto Orvo
Turku
10.3. Luutnantti Rannikko Raimo Juhani
Turku
11.3. Majuri Valtanen Pekka
Naantali
15.3. Insinöörikapteeni Simovaara Pertti
Kiikala
16.3. Kapteeni Pulkkinen Heikki Jalmari
Turku
16.3. Kersantti Terho Teuvo
Laitila
17.3. Kapteeni Suinila Anssi Juhani
Taivassalo
21.3. Kersantti Numminen Seppo
Kodisjoki
24.3. Vääpeli Prami Pertti Juhani
Vahto
29.3. Kersantti Saarinen Pekka
Salo

www.turunsanomat.fi

75 VUOTTA			
1.3. Kapteeni Mäkirinne Matti
Helsinki
1.3. Luutnantti Tuomarila Jouko Juhani
Piikkiö
1.3. Ylikersantti Virtanen Timo
Koski Tl
7.3. Luutnantti Sotarauta Mauri
Turku
8.3. Vänrikki Yli-Jama Matti
Pertteli
12.3. Luutnantti Suna Antti
Rusko
13.3. Ylikersantti Knuutila Jouko
Koski Tl
23.3. Ylikersantti Haijanen Kalle Kustaa
Laitila
24.3. Ylikersantti Raitio Markku
Laitila
28.3. Yliluutnantti Halminen Seppo Maurits Turku

Logistiikkapalveluja
Turun satamassa

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

70 VUOTTA			
4.3. Vääpeli Susi Mikko Heikki Mikael
Salo
9.3. Vääpeli Stenius Reijo
Oripää
10.3. Luutnantti Karhumäki Markku Heikki
Salo
10.3. Vääpeli Virkajärvi Matti
Helsinki
11.3. Kapteeni Heinonen Arto Kalervo
Turku
14.3. Luutnantti Saarikallio Markku
Loimaa
19.3. Luutnantti Puustinen Esko
Taivassalo
24.3. Majuri Hlavatý Jari Helge Kalevi
Turku
29.3. Kersantti Sinnelä Reino O
Suomusjärvi
60 VUOTTA			
3.3. Alikersantti Eskola Heikki
Yläne
11.3. Kapteeni Kuusisto Jarmo
Lieto
16.3. Majuri Kuljukka Antti
Helsinki
17.3. Alikersantti Kyllönen Juha Tapio
Kaarina
17.3. Alikersantti Rokka Simo Olavi
Vahto
50 VUOTTA			
2.3. Yliluutnantti Hiirsalmi Petri Kalervo
Lappeenranta
9.3. Korpraali Pohtio Pasi Tapani
Raisio
15.3. Pioneeri Olenius Heikki
Paimio
18.3. Vänrikki Helander Mika Sami
Nousiainen
22.3. Ylikersantti Ristimäki Miikka
Loimaa
26.3. Kapteeniluutnantti Euro Kalle
Turku

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

Saunan valaistus
kuntoon,
kotimaisilla
LED-saunavaloilla

HUHTIKUU			
93 VUOTTA			
27.4. Yliluutnantti Riento Risto
Turku
92 VUOTTA			
14.4. Ei Sotilasarvoa Vuokko Asser
Mynämäki
85 VUOTTA			
11.4. Alikersantti Sulonen Pentti
Alastaro
12.4. Yliluutnantti Haarala Esa Markus
Naantali
80 VUOTTA			
2.4. Kersantti Lähteenkorva Eero
Lieto
3.4. Yliluutnantti Järvinen Kalevi Benjam
Turku
11.4. Luutnantti Rossi Ilpo
Lieto
11.4. Kersantti Simula Teuvo Uolevi
Loimaa
75 VUOTTA			
1.4. Sotamies Grönholm Martti Rainer
Turku
9.4. Luutnantti Kätkä Kalevi
Turku
12.4. Kapteeni Keskitalo Jussi
Salo
12.4. Vänrikki Rantasaari Antti
Piikkiö
14.4. Korpraali Lindberg Jukka
Merimasku
20.4. Majuri Masalin Jarmo Juhani
Naantali
21.4. Kersantti Hurmerinta Jukka
Loimaa
30.4. Luutnantti Takala Ismo
Lieto
70 VUOTTA			
9.4. Ylikersantti Jyrä Hannu
Salo
10.4. Alikersantti Tiiri Esko
Alastaro
13.4. Majuri Erkkola Tuomo
Salo
14.4. Alikersantti Vähäkylä Heikki Jalmari
Paimio

www.ledify.
02-5278011
20.4. Vänrikki Östberg Ari
23.4. Ylikersantti Suominen Matti

Lieto
Uusikaupunki

60 VUOTTA			
8.4. Yliluutnantti Auranen Harri Hannu
Pöytyä
13.4. Tykkimies Rönnblad Kurt Stefan
Lieto
17.4. Kapteeni Seikola Veli Antero
Taivassalo
19.4. Yliluutnantti Pirhonen Risto Antero
Salo
20.4. Kapteeni Tolonen Petri Heikki
Turku
23.4. Yliluutnantti Haapaniemi Timo Yrjänä
Naantali
50 VUOTTA			
3.4. Vänrikki Yli-Talonen Pasi
Salo
6.4. Alikersantti Mäkelä Markus Pasi
Loimaa
7.4. Ylivääpeli Mäntylä Tero
Marttila
8.4. Luutnantti Uoti Tero Sakari
Vehmaa
12.4. Kersantti Nousiainen Jaakko Tapani
Salo
20.4. Ei sotarvoa Suvila Taina Tuulikki
Loimaa
26.4. Luutnantti De Wit Willem Eric
Lieto
28.4. Vänrikki Jääskeläinen Harri Tapio
Kustavi

Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –
sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä kätevämmin sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa tunnuslukusovellus
puhelimeesi tai tablettiisi.
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