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PIIRIKIRJOITUS

− Vaivaako jokin asia sotilasta?
− Herra kapteeni, en tiedä, ehkä, 

tai oikeastaan kyllä. Koskee viime 
viikolla joukkueellemme määrättyä 
tehtävää.

− Teloitustehtävää?
− Niin sitä. Se ristiinnaulitsemi-

nen. Olen ollut jo kolme vuotta 
tässä joukkueessa ja kokenut näissä 
hommissa. Tämä viime viikkoinen 
poikkesi kuitenkin aikaisemmista 
tosi paljon. 

− Miten se oli erilainen?
− Hieman vaikea selittää...olin 

naulamiehenä kaikille kolmelle. Ja-
lat ja kädet sidottiin tiukasti ennen 
naulaamista ohjeiden mukaan. Kak-
si rimpuili tavanomaisesti, mutta se 
kolmas. Se hillitsi itsensä niin ou-
dosti vaikka kasvot kyllä vääntyivät 
kuin kuolevalla.

− Tuo ei niin poikkeavaa.
− No ehkä ei.  Mutta iltapäivän 

tapahtumat sitäkin enemmän.  Var-
tioimme teloitettuja, kun yhtäkkiä 
aurinko pimeni.  Tuli kuin yö. Sen 
lisäksi maa vavahteli laajalla alueel-
la. Kuului pauketta kallioista. Silloin 
kyllä pelkäsimme kaikki, niin outoa 
se oli.

− Olinhan siellä minäkin, tiedän 
siis mistä puhut. 

− Eilen toisen joukkueen kaverit 
kertoivat tyhjentyneestä haudasta, 
vaikka he olivat vartioineet sitä ko-
ko ajan. Kertoivat, kuinka olivat 
saaneet mukavan lisäpalkan, kun-
han ilmoittavat ruumiin varastetuk-
si. Mutta eihän sitä kukaan ollut 
varastanut!

− Ole turvallisella mielellä. Se kes-
kimmäinen on Jumalan Poika, niin 
kuin hänen seuraajansa väittivät. 
Eikä hänen kuolemassaan vielä kaik-
ki, vaan hän on noussut kuolleista! 
Hänet ovat monet jo nähneet!

− Mitä se sitten tarkoittaa?
− Tarkkaan en osaa vielä sanoa, 

mutta siitä olen jo varma, että seu-
raamalla tätä Jeesusta, sillä nimellä 
hänet tunnetaan, saat katumalla pa-
hat tekosi anteeksi ja voit löytää tien 
Jumalan valtakuntaan.

Tero Vaarna

En olisi vuosi sitten tätä palstaa 
kirjoittaessani uskonut, että 
koronatilanne olisi nyt jopa 

huonompi kuin vuosi sitten. Huo-
nonemisesta voidaan varmaankin 
syyttää muuntautunutta virusta, 
joka leviää ja tarttuu alkuperäis-
tä herkemmin. Syvemmät analy-
soinnit ja arviot valtion toimien 
riittävyydestä jätän tällä kertaa 
itse kullekin tehtäväksi. Toivotan 
vain kaikille voimaa ja sitkeyttä 
noudattaa annettuja ohjeita niin 
pitkään kuin ne katsotaan aiheel-
lisiksi.

Reserviläisten harrastustoi-
mintaan kaikki rajoitukset ovat 
olleet myrkkyä ja useimmille on 
jäänyt ainoaksi mahdollisuudeksi 
omatoiminen harjoittelu. Tämä 
onnistuu, jos omistaa lajissa tar-
vittavan kaluston, muuten vaih-
toehtona on ollut tikanheitto ja 
ulkoilu. Kaikesta huolimatta pii-
rissä on aktiivisesti suunniteltu 
harjoitustilaisuuksia ja kilpailuja, 
joita sitten on valitettavasti isolla 
kädellä peruutettu.

Toisaalta tällä aktiivisella val-
mistelulla ja suunnittelulla olem-
me valmiita aloittamaan normaa-
lit toiminnat hyvinkin nopeasti 
rajoitusten niin salliessa. Jo ennen 
kilpailukutsun julkaisua on mo-
nesti tehty merkittävä työmäärä 
kilpailun eteen ja viime hetken 
peruutus tekee isosta osasta työtä 
tavallaan merkityksetöntä ja voi 
tuntua järjestäjistä turhauttaval-

ta. Haluankin nyt kiittää kaik-
kia viimeisen vuoden aikana tätä 
työtä tehneitä panoksesta, jonka 
olette olleet valmiita sijoittamaan 
toisten harrastustoiminnan eteen.

Muutama piirin ampumakil-
pailu on vielä siirretty myöhäi-
sempään ajankohtaan keväälle, 
jos vaikka tilanne hellittäisi. 
Heinäkuun kolmas on vielä 
suunnitteilla (jos korona suo) 
Reserviläisammunnan (ex-PA) 
SM kilpailut, joiden valmistelut 
etenevät suunnitellusti. Toimit-
sijapuolella on vielä paikkoja 
tarjolla, allekirjoittaneelle voi il-
moittautua mukaan. Toimitsijana 
voit halutessasi osallistua myös 
itse kilpailuun.

Jottei ampujien elämä kävi-
si mitenkään helpommaksi, on 
EU:n kemikaalivirasto puuhaa-
massa lyijyn totaalikieltoa EU:n 
alueella. Lyijyhaulikielto metsäs-
tyksessä kosteikkoalueilla on jo 
käytännössä hyväksytty ja kiellon 
määrittely tulee johtamaan Suo-
men osalta täydelliseen lyijyhau-
likieltoon metsästyksessä. 

Lyijyhaulit ovat olleet Suo-
messa kiellettyjä jo vuodesta 
1996 vesilintujen metsästykses-
sä, mutta taas kiristetään koska 
voidaan. Totaalikielto kieltäisi 
myös kaikki lyijyluodit kaliiperis-
ta riippumatta. Puolustusvoimat, 
viranomaiskäyttö ja sisäradoilla 
tapahtuva ammunta olisi rajattu 
kiellon ulkopuolelle.

Perusteet kiellolle tuntuvat 
tekemällä tehdyiltä; luotien ja 
ongenpainojen valaminen voi 
altistaa lyijylle, maaperän saas-
tuminen, vesilintujen myrkytys-
kuolemat ja koska korvaavia ma-
teriaaleja on jo olemassa. Itselle 
tulee lähinnä jälleen mieleen EU-
päättäjien halu vähentää aseita ja 
harrastajien määrää Euroopassa. 

Syitä jokainen voi mielessään 
arvailla. Vesilintujen kuolemat 
olen valmis uskomaan tiettyyn 
määrään, mutta EU:lla ei ole 
mitään näyttöä väitetystä mil-
jooonasta vesilinnusta. Toisten 
tutkimusten mukaan tuulimyllyt 
surmaavat saman verran lintuja, 
joka taas on vähemmän kuin säh-
kölinjoihin kuolleet linnut, joka 
taas on vain 1/20000 siitä mitä 
liikenne surmaa lintuja. 

Kaikki edellä mainitut perustu-
vat vain olettamuksiin. Suomalai-
nen moreeni sisältää lyijyä keski-
määrin 2,5g/tonni ja kaivovesissä 
on lyijyä koko maassa. Pitäisikö 
nuo kuljettaa kaikki Riihimä-
elle käsiteltäviksi EU-rahalla? 
Korvaavina aineina ehdotetaan 
terästä, vismuttia ja volframia. 
Mikä tahansa noista metalleista 
kuluttaa aseiden piiput nopeasti 
entisiksi ja lyijyä edelleen kevy-
empinä nostavat lähtönopeuksia 
(luotien kantomatkat voivat pi-
dentyä). 

Vismutti on lisäksi lievästi ra-
dioaktiivinen metalli, kuinkahan 

monta luotia tarvitaan taustaval-
liin ennen kuin se valaisee itsensä? 
Kupari, vismutti ja volframi ovat 
myös metalleja, joita käytetään 
runsaasti ”vihreässä teknologias-
sa”, eli tuulimyllyissä, aurinkopa-
neeleissa ja sähköautoissa. Pahat 
ennustajat arvioivat osan vihreän 
teknologian metalleista loppuvan 
maailmasta 2030-luvulla, mitä-
hän tuo vaikuttaisi hintoihin?

Uskoisin myös viranomais-
ten olevan kiinnostuneita näistä 
korvaavista metalleista ja nii-
den käytöstä luoteina. Ennen 
onteloammusten tuloa toisessa 
maailmansodassa, panssarintor-
junta-aseiden ammukset olivat 
volframia. Myös umpiteräsluoti 
läpäisee hyvin metalleja. En ole 
päässyt itse toteamaan, mutta ku-
vittelisin panssarimersun peltien 
käyvän kovin ohuiksi teräs- ja 
volframiluoteja vastaan. Netistä 
löytyy myös hyvää videota, mi-
tä messingistä sorvattu haulikon 
täyteinen tekee luotiliiveille. 

Pilaan nyt osalta yllätyksen, 
mutta se läpäisee kolmet päällek-
käiset liivit. Lyijyn käytön aihe-
uttamista todellisista ongelmista 
ampumaharrastuksen osalta ei 
tahdo oikein löytyä etsimällä-
kään pitävää näyttöä, joten miksi 
kieltää?

Pekka Tuominen
Varsinais-Suomen Reserviläis-

piirin 1.varapuheenjohtaja

Keksimällä keksitty lyijykielto

Isoja ja isompia asioita
Reserviläispiirin puheenjoh-

taja, tradenomi Minna Ne-
nonen valittiin Reserviläis-

liiton toiminnanjohtajaksi viiden 
vuoden määräajaksi 1.8.2021 luki-
en. Lämpimät onnittelut Minnalle 
uuteen tehtävään sekä myötäisiä 
tuulia ja työntäyteisiä hetkiä tule-
viin haasteisiin.

Näinä aikoina kuusi vuosikym-
mentä sitten ilmestyi piirien yhtei-
sen tiedotuslehden ensimmäinen 
numero. Kahdeksan sivuisessa 
lehdessä oli juttuja muun muassa 
seuraavia asioita: maanpuolustus-
työn tarve, sotilasläänin komenta-
jan tervehdys, toimituksen sana, 
ilmoituksia, kutsuja, yhteistoimin-
taa ja maamme puolueettomuut-
ta. Ensimmäisen vuoden lehden 
viisi numeroa ilmestyi ilman ”ni-
meä”. Järjestetyn nimikilpailun 
tuloksena toisesta vuosikerrasta 
alkaen lehti sai nimen Parivartio.

Pari otetta ensimmäisestä leh-
destä. Silloiset piirien puheen-
johtajat Sipi Siljamäki ja Tyko 
Tarponen kirjoittivat etusivulla: 
”Tiedotuslehtemme ensimmäi-
sen numeron mukana on ter-
vehdittävä kaikkia niitä, jotka 
uhraavat voimiaan ja aikaansa 

vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön. Sitä tarvitaan yhtä hy-
vin syrjäisimmässä kylässä kuin 
suurussa asutuskeskuksissa, sillä 
meistä riippumattomista syistä 
saatamme minä päivänä tahansa 
olla ajankohdassa, jolloin kaikki 
tekemättä jätetty voi kostautua 
moninkertaisesti mutta tehty työ 
kantaa siunauksellisen sadon.”

Sivulla kaksi oli kehotus ja vaa-
timus kaikille: ” Reservin upseeri 
ja aliupseeri! Vaadit kerholtasi ja 
yhdistykseltäsi paljon ja siihen 
sinulla on kieltämättä oikeus! 
Mutta muistatko vaatia myös it-
seltäsi? Oletko valmis tukemaan 
ja auttamaan niitä veljiäsi, jotka 
olet valinnut yhteistä työtä joh-
tamaan? Oletko muuten muista-
nut maksaa jäsenmaksusi, se on 
ajankohtainen asia. Se on myös 
sinun pieni velvollisuutesi! Täytä 
se viipymättä!”

Saman tapaisia asioita käsitte-
lemme yhä edelleen.

Porin prikaatin johdossa tapah-
tuu kesän aikana paljon muu-
toksia. Prikaatin komentajaksi on 
määrätty 1.7. alkaen eversti Vesa 
Valtonen. Nykyinen komentaja 
prikaatikenraali Mika Kalliomaa 

on määrätty Maanpuolustuskor-
keakoulun rehtoriksi. Esikun-
tapäälliköksi on määrätty 1.8. 
alkaen everstiluutnantti Matti 
Holma. Nykyinen esikuntapääl-
likkö everstiluutnantti Ari-Pekka 
Väänänen siirtyy Maavoimien esi-
kuntaan suunnitteluosaston apu-
laisosastopäälliköksi. Satakun-
nan Jääkäripataljoonan uutena 
komentajana aloittaa 1.8. alkaen 
everstiluutnantti Risto Kohonen.

Kiitokset uusiin tehtäviin 
määrätyille, erityisen kiitoksen 
osoitan prikaatikenraali Mika 
Kalliomaalle hänen ansiokkaas-
ta toiminnasta Parivartion tu-
kirenkaan suojelijana. Uusille 
toimijoille toivotan menestystä 
ja onnea haasteellisiin tehtäviin.

Venäjän ja Ukrainan rajalla on 
taas voimakkaasti kalisteltu sa-
nan säilää. Venäjä on keskittänyt 
Ukrainan vastaiselle rajalle suu-
ren määrän joukkoja ja raskasta 
materiaalia. Virallisen selvityksen 
mukaan kyse on normaaleista so-
tilaallisista harjoituksista, jotka pi-
detään joka kesä. Nyt harjoittelu 
on käynnistynyt jo maaliskuussa. 

Venäjän ja Itä-Euroopan tut-
kimuksen Helsingin yliopiston 

yliopistolehtori Arto Luukka-
nen kirjoittaa Turun Sanomissa 
(18.4.): ”Kyse on politiikasta, sii-
tä mitä presidentti Vladimir Putin 
haluaa. Tarvitaanko poliittisista 
syistä ”pientä virkistävää sotaa” 
syksyn duuman vaaleja varten? 
Voiko Venäjä saavuttaa tavoit-
teensa poliittisilla keinoilla”. 

Toivoa sopii, ettei alueella 
päädytä ratkaisemaan asioita 
sotilaallisin keinoin. Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö on hie-
nosti tarttunut asiaan. Hän on 
käynyt keskusteluja Vladimir 
Putinin ja Ukrainan presidentin 
Volodymyr Zelenskyin kanssa. 
Toivotaan tähän asiaan rauhan-
omaista ratkaisua.

Erkki Lehmus
päätoimittaja

Vaivaako 
jokin asia 
sotilasta?
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R eserviläisurheilu-
liitto ry:n (RESUL) 
vuoden 2021 val-

takunnallinen talvijotos, 
Pirkkajotos, järjestettiin vii-
konloppuna 20.- 21.3.2021. 
Pirkkajotos oli alun perin 
suunniteltu vuoden 2020 
talvijotokseksi, mutta olo-
suhteiden takia tapahtuma 
peruttiin. Kaukana ei ollut 
sama kohtalo tänäkään 
vuonna, mutta reserviläinen 
kekseliäisyys muutti tapah-
tumien kulkua. 

Poikkeusolojen takia jotos 
päätettiin pari viikkoa en-
nen H-hetkeä muuttaa Tam-
pereen seudulta maanlaajui-
seksi hajautetun toiminnan 
versioksi, siis etäjotokseksi. 
Tapahtuman järjestäjinä toi-
mivat Tampereen Korkea-
koulujen Reserviupseerit 
ry, Pirkanmaan Reserviup-
seeripiiri ry ja Pirkanmaan 
Reserviläispiiri ry. Kiitos 
järjestäjille loistavasta kek-
seliäisyydestä ja reagointi-
kyvystä.

Talvijotos on sotilastaito-
kilpailu, jossa partiot kilpai-
levat toisiaan vastaan erilai-
silla tehtävärasteilla. Tehtä-
vien aiheet vaihtelevat ja voi-
vat sisältää mm. ammuntaa, 
suunnistusta, toiminnallisia 
sotilastehtäviä, ensiapua, 
fyysisiä tehtäviä ja erilaisia 
yhteistyötehtäviä. Järjestäjät 
joutuivat uusien haasteiden 
eteen muuttaessaan suunni-
teltuja tehtäviä pikavauhtia 
etäjotosteluun sopiviksi. 

Tehtävät julkaistiin jotok-
sen nettisivuilla etukäteen 
ilmoitettuina kellonaikoi-
na, ja niiden ratkaisut piti 
palauttaa tehtävänannosta 
riippuen tekstinä, kuvina 
tai videona pilvipalveluun 
määräajan sisällä. Palautus-
aika oli pääsääntöisesti 15 
minuuttia.

Kekseliäitä ratkaisuja
Uusien haasteiden edessä 
olivat myös kilpailupartiot, 
oma partiomme Kyrön Seu-
dun Reserviupseerit (Ville 
Keskitalo, Tuomo Kuopio, 
Vesa Nokka ja Jari Jasu) 
mukaan lukien. Varsinais-
Suomesta oli mukana lisäksi 
Turun Reserviupseerien ja 
Salon Seudun Reserviupsee-
rien partiot. Kilpailusarjoja 
oli kaksi: Reserviläissarja 
ammuntoineen ja Retkisar-
ja ilman ammuntoja. Au-
tomatka Tampereelle tai 
Lahteen ammuntoja varten 
ei houkutellut partiotamme, 
joten sarjaksi valikoitui Ret-
kisarja. Samaan ratkaisuun 
olivat päätyneet myös muut 
Varsinais-Suomen partiot. 
Muut tehtävät olivat sar-
joissa samoja. 

Ammunnat ovat jotosten 
mieluisimpia rasteja. Niin-
pä partiomme jäsen Tuo-
mo Kuopio järjesti meille 
omat rynnäkkökivääri- ja 

pistooliammunnat Pöytyän 
Kolkkisten ampumaradal-
la lauantaiaamuna ennen 
patikkaretken alkua. Jyvät 
erottuivat akanoista, kuten 
ammunnassa aina.

Oman partion reitti tuli 
suunnitella etukäteen kar-
talle ja lähettää järjestä-
jille. Vähimmäismatkaksi 
jalkapartiolle oli määrätty 
30 km ja suksipartiolle 60 
km. Matkan aikana kulku 
tallennettiin partion oman 
navigointilaitteen avulla 
ja palautettiin jotoksen 
päätteeksi järjestäjille to-
disteeksi. Varsinais-Suo-
men lumitilanteen vuoksi 
etenimme jalan. Reittim-
me kulki Pöytyän Hauk-
kavuoresta Kurjenrahkan 
kansallispuistoon, missä 
yövyimme ja sunnuntai-
na palasimme eri reittiä 
Haukkavuoreen. Kaikki-
aan reittimme pituudeksi 
tuli reilut 39 km.

Edellä kerrotusta voi pää-
tellä, että tietotekniset tai-
dot ja välineet korostuivat 
etäjotoksen tehtävien palau-
tuksessa. Erityisesti nettiyh-
teyksien toimivuus reitilläm-
me osoittautui isoksi haas-
teeksi. Esimerkiksi eräällä 
rastilla tehtävänä oli kuvata 
enintään 10 minuutin video 
epäilyttävän henkilön koh-
taamisesta sotilasalueella ja 
palauttaa se 25 minuutin 
sisällä tehtävänannosta. 

Kun puhelin ilmoitti sa-
tojen megatavujen videon 
lähetysajaksi 18 minuuttia, 
riemu oli syvällä Hyttysen-
nokan suossa. Ilmeisesti 
järjestäjät kuitenkin suh-
tautuivat ongelmiin ym-
märtäväisesti, sillä kaikki 
vastauksemme hyväksyttiin. 
Tuloksena oli Retkisarjan 
toinen tila.

Jää nähtäväksi, oliko tä-
mä viimeinen hajautettu 
eli etäjotos. Toteutus antoi 
paljon oppia vastaisen va-
ralle niin järjestäjille kuin 
kilpailijoillekin. Oma parti-
omme suunnittelee varmasti 
seuraavan etäjotoksen reitin 
jonkin 5G-tukiaseman juu-
relle. Tai sitten ei.

Tiukkoja rasteja
Tulosluettelon tehtäväotsi-
kot antavat vihiä tehtävien 
sisällöstä. Tässä on valotet-
tu muutamia tehtäviä lisää, 
sillä joissakin otsikko jättää 
enemmän tilaa mielikuvi-
tukselle. Tämä on erityisesti 
niille lukijoille, joita talvi- ja 
syysjotoksen kaltainen re-
serviläistoiminta kiinnostaa, 
mutta rohkeus ei ole riittänyt 
partion kokoamiseen. Har-
voin tehtävät ovat täysin 
mahdottomia, mutta harras-
tuneisuudesta ja monipuoli-
sesta partion kokoonpanosta 
on aina hyötyä. 

Tehtävistä ”Räjähtävää” 
liittyi sabotaasin uhkaan ja 

miinoitteisiin. Lentokoneet-
rasti oli ilma-alusten tun-
nistus- ja kotimaan nimeä-
mistehtävä silhuettikuvien 
perusteella. Morse-rastilla 
piti purkaa noin 3 minuutin 
morseviesti ääninauhalta il-
man sähköisiä apuvälineitä. 
Tehtävä osoittautui erittäin 
haastavaksi partiollemme. 

Asemat-rastilla oli suun-
niteltava jääkärijoukkueen 
tst-asemat peitepiirroksena 

vihollisen rynnäkkövaunu-
jen pysäyttämiseksi. Ilma-
valvonta-rastilla oli tehtä-
vänä kuunnella ilmaval-
vontaselosteäänitettä, mer-
kitä kohteet Pirkanmaan 
ilmavalvontaruudukolle ja 
nimetä kohteet, jotka aihe-
uttaisivat hälytyksen omalle 
vastuualueelle.

Paikannus-rastilla oli il-
moitettava etäisyys ja suun-
ta partiosta kahdeksaan 

eri kohteeseen eri puolilla 
Suomea ilman sähköisiä 
apuvälineitä, esimerkkinä 
Turun tuomiokirkko ja Pui-
jon hyppyrimäki. Järjestä-
jät laskivat partion paikan 
eri kohteista, ja pienimmän 
hajonnan omalle paikalleen 
saanut partio sai korkeim-
mat pisteet. 

Pioneeri-rastin tehtävänä 
oli telamiinan ja pohjamii-
nan sijoittaminen maasto-

laatikossa esitetylle uralle 
ja pohjamiinan ohjelmointi 
vaatimusten mukaan. Mii-
na-rastilla piti nimetä tela-
miinan tyyppi, kaikki osat ja 
räjähdysaineet grammojen 
tarkkuudella. Kisan viimei-
nen rastitehtävä Peitetty oli 
lyhyen tilanneviestin koo-
daus annetun peitteistön 
avulla.

Jari Jasu

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri

Etäisyys lähimpään tukiasemaan ei saa olla etäjotoksella pitkä

Pirkka jotosteltiin etänä
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LOPPUTULOKSET

PIRKKAJOTOS 2021
Hajautetun toiminnan jotos

YhteensäPartioNumeroSij.

Reserviläissarja
Reittisuunnitelma

Kranaatinheitto

Lisämatka
Eläinlajien valokuvaus

Jotoskuvat
Kivääriammunta

Pistooliammunta

Räjähtävää
Lentokoneet

Tulenjohto
Hätäensiapu

Morse
Asemat

Ilmavalvonta
Henkilön kohtaaminen

Paikannus
Pioneeri

Varusteet
Majoittuminen

Miina Pikataival
Kalustontunnistus

Taisteluensiapu

Peitetty

Kataja121 190,310,0 2,5 20,0 7,0 0 14,0 21,0 9,0 7,0 2,0 5,0 0 9,0 2,0 7,0 3,8 9,0 5,0 16,0 10,0 6,4 7,6 10,0 7,0

Vänrikki C-miäs192 182,67,0 1,0 10,0 4,0 0 19,0 21,0 7,0 3,0 7,0 5,0 6,4 7,0 7,0 8,0 3,3 7,0 5,0 18,0 8,0 7,5 6,4 8,0 7,0

ARU223 177,010,0 5,5 10,0 8,0 0 17,0 16,0 7,0 2,0 6,0 6,0 1,2 10,0 6,0 5,0 3,4 2,0 5,0 16,0 9,0 8,7 7,2 9,0 7,0

Rastiaasit Taktikal64 176,210,0 4,0 10,0 6,0 6,0 21,0 15,0 5,0 7,0 4,0 3,0 1,9 8,0 5,5 3,0 2,3 7,0 5,0 16,0 9,0 4,4 6,1 9,0 8,0

Kriha Recce155 164,810,0 2,5 0 6,0 8,0 12,0 25,0 5,0 6,0 4,0 6,0 0 8,0 7,0 4,0 2,4 1,0 5,0 17,0 8,0 8,0 4,9 8,0 7,0

Osasto Wigren36 158,110,0 1,0 10,0 6,0 0 23,0 6,0 7,0 6,0 5,0 0 6,5 6,0 6,0 3,8 6,0 5,0 16,0 9,0 0,9 8,9 9,0 7,0

Haippi-partio97 156,07,0 1,0 10,0 5,0 0 15,0 10,0 8,0 8,0 0 5,0 0 6,5 6,0 5,0 5,0 8,0 5,0 17,0 8,0 6,4 7,1 8,0 5,0

Sähvö108 152,110,0 5,5 5,0 2,0 0 25,0 9,0 7,0 10,0 0 7,0 1,4 6,0 5,0 6,0 0,7 7,0 5,0 12,0 9,0 0 7,5 9,0 3,0

Samperin Savotta79 141,19,1 4,0 5,0 3,0 4,0 12,0 8,0 8,0 2,0 2,0 5,0 5,2 9,5 1,0 4,0 3,7 7,0 5,0 11,0 8,0 7,7 4,4 8,0 4,5

Viesti1410 133,510,0 4,0 0 0 6,0 17,0 7,0 4,0 3,0 5,0 0,8 7,5 2,0 2,0 0 9,0 5,0 19,0 9,0 7,8 6,4 9,0 0

Etelän Vetelät1111 121,910,0 2,5 0 1,0 0 16,0 4,0 9,0 7,0 4,0 4,0 0,6 8,5 6,0 5,0 2,4 4,0 5,0 9,0 7,0 0 5,9 7,0 4,0

Kovaonniset812 110,910,0 2,5 0 2,0 0 18,0 3,0 5,0 1,0 4,0 4,0 0 6,5 4,0 7,0 0 4,0 5,0 0 9,0 6,4 3,5 9,0 7,0

Hupiukot2013 90,510,0 2,5 0 0 15,0 18,0 8,0 2,0 6,0 0 4,0 0,5 2,0 0 0 5,0 0 5,0 0 4,0 5,0 3,5

Kaukopartio VS-21514 86,54,0 2,5 0 0 14,0 4,0 6,0 3,0 1,0 3,0 1,6 4,0 4,5 3,0 0 2,0 0 10,0 5,0 0 6,9 5,0 7,0

JOTOSJOHLA™ NG - Oy SPL - Suunnittelupalvelu Laajalahti Ltd Tel +358-44-7005208

Kyröläisten joukkue Jari Jasu (vas.), Vesa Nokka, Tuomo Kuopio ja Ville Keskitalo.

Kyröläiset valmiina lepoon yön hämäryydessä laavunuotiolla.
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LYHYET

Maaottelumarssin 
muistomarssille
Suomen Reserviupseeriliitto 
haastaa Reserviläisliiton Maa-
ottelumarssin hengessä Muis-
tomarssille toukokuussa 2021. 
Tavoitteena on saada molem-
pien liittojen piirit ja yhdis-
tykset mukaan haastekampan-
jaan ja siten mahdollisimman 
moni liiton jäsen marssimaan. 
Marssin ajankohta on Maa-
ottelumarssin mukaisesti 4. - 
25.5.2021.

Tällä aikavälillä haasteeseen 
osallistuvan tulee suorittaa 
yhtäjaksoinen vähintään 10 
kilometrin mittainen marssi, 
toki pidemmänkin matkan saa 
kävellä. Marssille ei aseteta 
vaatimuksia kantamusten tai 
muun varustuksen suhteen. 
Muistomarssin suoritukset 
tullaan keräämään erillisellä 
verkkolomakkeella ja jokaiselle 
marssisuorituksen tehneelle ja 
siitä ilmoittaneelle lähetetään 
tapahtumaa varten suunniteltu 
velcromerkki ja diplomi. Osal-
listujien kesken arvotaan myös 
tavarapalkintoja. Liitot tukevat 
Veteraanikeräystä summalla, 
joka kasvaa marssijamäärän 
kasvaessa.

Tarkempaa tietoa Maaotte-
lumarssin muistomarssista saa 
kevään mittaan liiton verkkosi-
vuilta ja sosiaalisesta mediasta. 
Haasta jo nyt reserviläiskaveri-
si, naapurisi tai perheenjäsenesi 
mukaan marssiin.

Antti Lehtisalosta
MPK:n 
toiminnanjohtaja
MPK:n uudeksi toiminnanjoh-
tajaksi on valittu Antti Lehtisa-
lo, joka aloittaa viiden vuoden 
määräaikaisen tehtävänsä tä-
män vuoden elokuussa.

Lehtisalo on tehnyt aiemmin 
mittavan uran Puolustusvoimis-
sa ja puolustusministeriössä. 
Edeltäjänsä Pertti Laatikaisen 
tavoin Lehtisalo on sotilasar-
voltaan prikaatikenraali. Hän 
siirtyy uuteen tehtäväänsä puo-
lustusministeriön kansallisen 
puolustusyksikön johtajan teh-
tävistä.

–  Lehtisalolla on vankka ko-
kemus työstä kokonaisturvalli-
suuden parissa sekä erinomaiset 
valmiudet MPK:n toiminnan ja 
yhteiskunnallisen roolin kehit-
tämiseen. Myös hänen aiempi 
järjestökokemuksensa osaltaan 
puolsi valintaa MPK:n hallituk-
sen puheenjohtaja professori 
Mika Hannula kertoo tiedot-
teessa.

P orin prikaatin komentaja 
vaihtuu 1.7.2021 lukien. 
Prikaatikenraali Mika Kal-

liomaan tilalle on määrätty eversti 
Vesa Valtonen. Prikaatin esikun-
tapäällikkö vaihtuu 1.8.2021 lu-
kien. Everstiluutnantti Ari-Pekka 
Väänäsen tilalle on määrätty evers-
tiluutnantti Matti Honko. Porin pri-
kaatin komentaja, prikaatikenraali 
Mika Kalliomaan määrätään Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtoriksi 
1.7.2021 lukien. Prikaatikenraali 
Mika Kalliomaa on toiminut Porin 
prikaatin komentajana vuodesta 
2018. Aikaisemmin hän on pal-
vellut muun muassa maanpuolus-
tuskurssien johtajana, Puolustus-
voimien viestintäjohtajana sekä 
opettajana Maanpuolustuskor-
keakoulussa. Prikaatikenraaliksi 
hänet ylennettiin vuonna 2019.

Uudeksi komentajaksi 1.7. luki-
en on määrätty eversti Vesa Valto-
nen. Hän on syntynyt 10.7.1969 
Joutsenossa ja perheeseen kuulu-
vat vaimo sekä kaksi lasta.

Eversti Valtonen on aiemmin 
palvellut Kymen Pioneeripataljoo-
nassa opetusupseerinen ja yksikön 
päällikkönä 1993 – 1998, Suo-
malaisessa Jääkäripataljoonassa 
(SFOR, Bosnia) pioneeripäällikkö-
nä 1999, opettajana Maasotakou-
lussa 2001 – 2002, osastopäällik-
könä ja apulaisosastopäällikkönä 
Karjalan prikaatissa 2004 – 2005, 
tutkijaesiupseerina Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa 2006 -2009, 
osastoesiupseerina Maavoimien 
esikunnassa 2010 – 2011, yleis-
sihteerinä ja pääsihteerinä Turval-
lisuuskomitean sihteeristössä 2011 
– 2014 ja 2016 – 2020, Kymen 
Pioneeripataljoonan komentajana 
Karjalan prikaatissa 2014 – 2016 

ja apulaisosastopäällikkönä Maa-
voimien esikunnassa 2020 – 2021.

Hän on suorittanut seuraa-
vat tutkinnot: upseerin tutkinto 
(Kadettikoulu) 1993, esiupseerin 
tutkinto (Maanpuolustuskorkea-
koulu) 2001, yleisesikuntaupseerin 
tutkinto (Maanpuolustuskorkea-
koulu) 2004, sotatieteiden tohto-
rin tutkinto (Maanpuolustuskor-
keakoulu) 2010 ja dosentti (Maan-
puolustuskorkeakoulu) 2020.

Eversti Valtonen on ollut muun 
muassa Mannerheim-stipendiaat-
tina Sveitsissä vuonna 2006 Sveitsi 
sekä suorittanut turvallisuusjoh-
don koulutusohjelman Teknisessä 
korkeakoulussa Espoossa 2008, 
alueellisen maanpuolustuskurssin 
2010 (YK23 Pohjois-Karjala) ja 
valtakunnallisen maanpuolustus-
kurssin 2012 (MPK 201). 

Hänet on palkittu muun mu-
assa seuravilla kunniamerkeillä, 
ansiomitaleilla ja tunnustuspalkin-
noilla: Suomen Leijonan komen-
tajamerkillä, Suomen Leijonan 
1.lk:n ritarimerkillä, Sotilasansio-
mitalilla, Pioneeriansiomitalilla, 
Kadettikunnan ansiomitalilla, Re-
serviläisliiton ansioristillä, NATO-
mitalilla ja Kadettikunnan vuoden 
kadettiupseerina.

Everstiluutnantti Ari-Pekka 
Väänänen on määrätty Maavoi-
mien esikuntaan suunnitteluosas-
ton apulaisosastopäälliköksi.

Uudeksi esikuntapäälliköksi 
1.8.2021 on määrätty eversti-
luutnantti Matti Honko. Hän on 
syntynyt 11.3.1972 Kalajoella ja 
perheeseen kuuluvat vaimo sekä 
neljä lasta.

Everstiluutnantti Honko on ai-
emmin palvellut Tykistörykmentin 
Satakunnan Tykistörykmentissä 

kouluttajana, yksikönvarapäällik-
könä ja yksikönpäällikkönä 1997 
– 1999, 2000 – 2003, tykistöup-
seerina ja yksikön varapäällikkö-
nä/KFOR 1999 – 2000, Tykistöp-
rikaatin Tykistökoulussa kurssin 
johtajana, opettajana sekä osas-
toesiupseerina 2003 – 2006, 2007, 
osastoupseerina SKJL/UNIFI 2006 
- 2007, Itä-Suomen sotilasläänin 
esikunnassa 2009 – 2011, Pääesi-
kunnan operatiivisella osastolla 
2011 – 2013, vanhempana osas-
toupseerina ja kansliapäällikön 
avustajana Puolustusministeriössä 
2013 – 2016, Tykistörykmentin 
komentaja Panssariprikaatissa 
2016 – 2018, oppilasupseerina 

NATO Defense College 2018 ja 
osastoesiupseerina NATO HQ 
IMS, Operations & Planning Di-
vision 2018 – 2021.

Hän on suorittanut seuraa-
vat tutkinnot: upseerin tutkinto 
(Kadettikoulu) 1997, esiupseerin 
tutkinto (Maanpuolustuskorkea-
koulu) 2008, yleisesikuntaupsee-
rin tutkinto (Maanpuolustuskor-
keakoulu) 2009 ja NATO Senior 
Course 132 (NATO Defense Col-
lege, Rome) 2018.

Everstiluutnantti Honko suorit-
tanut valtakunnallisen maanpuo-
lustuskurssin 2013 (MPK 206) ja 
ylemmän päällystön kurssin (YPK) 
2016.

Porin prikaatin johdossa muutoksia

Piirien kevätkokouksissa hyväk-
syttiin seuraavat vuoden 2020 
toiminnasta palkittavat henkilöt 
ja yhdistykset

Vuoden reserviläinen
Hannu Lahti, Loimaan Seudun 
Reserviläiset

Vuoden reserviupseeri
Markus Hietamäki, Raision Re-
serviupseerit

Vuoden urheilijat
Pasi Saastamoinen, Halikon Re-
serviläiset
Reijo Hannus, Salon Seudun Re-
serviupseerit

Vuoden reserviläisyhdistys
Turun Reserviläiset

Vuoden Reserviupseeriyhdistys
Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit

Jäsentoimintakilpailut
Pargas Reservister-Paraisten Re-
serviläiset
Salon Seudun Reserviupseerit

Yleistoimintakilpailu
Mynämäen Seudun Reserviläiset
Salon Seudun Reserviupseerit

Vuoden jäsenhankkijat
Timo Saarinen, Louhisaaren Re-
servinaliupseerit
Jari Piili, Turun Reserviupseerit

Vuonna 2020 palkitut henkilöt ja yhdistykset

Ansioituneiden kiertopalkinnot pantiin taas jakoon. 

Tuula Rahkonen 

Vesa Valtonen Mika Kalliomaa

Matti Honko Ari-Pekka Väänänen
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Tätä kirjoitettaessa Valta-
kunnalliset maanpuolustus-
kurssit täyttävät 60 vuotta. 

Tuosta instituutiosta on kehit-
tynyt suomalaisen yhteiskunnan 
merkittävä ja arvostettu osa. Val-
takunnallisella tasolla on kurs-
sitettu noin 10000 suomalaista 
yhteiskunnan avainhenkilöä va-
rautumisen ja kriisijohtamisen 
näkökulmasta. Vuotta myö-
hemmin aloitettujen alueellisten 
kurssien myötä on koulutettu ja 
yhteen liitetty jopa 60000 aktii-
vista toimijaa. 

Kurssien avainsisältönä ei 
ole pelkästään jaettava tieto 
vaan myös kurssiaikana ja sen 
jälkeen syntyvä tiivis verkosto, 
jota kyetään hyödyntämään ar-
jen ohella myös erilaisissa häi-
riötilanteissa ja poikkeusolois-
sa. Varsin monen koronakriisin 
aikana esiintyneen päättäjän 
rintapielessä ovatkin kiiltäneet 
maanpuolustuskurssien seppe-
löidyt miekat. 

Maanpuolustuskurssien ar-
vostus ja kiinnostus osoittavat 
suomalaisten tahtoa osallistua 
maanpuolustuksen ja kokonais-
turvallisuuden ylläpitoon myös 
henkilökohtaisella tasolla. Suo-
malaisten maanpuolustustahto 
on mittauksienkin mukaan kor-
kealla tasolla. Koronapandemia 
on myös lisännyt kiinnostusta 
yhteiskunnan varautumiseen 
ja toimintaan poikkeusoloissa. 
Tilanne on myös mahdollista-
nut havaintojen keräämisen 

yhteiskuntamme toimivuudesta 
poikkeuksellisessa tilanteessa. 
Terveysturvallisuuteen kohdis-
tunut haaste on vaikuttanut ko-
ko yhteiskuntaan ja osoittanut 
kokonaisturvallisuusmallimme 
tarpeellisuuden sekä nostanut 
keskusteluun sen mahdollisia 
kehittämistarpeita.

Suomalainen kokonaistur-
vallisuuden malli tarjoaa myös 
yksittäiselle kansalaiselle hyvän 
mahdollisuuden toteuttaa itse-
ään yhteiskunnan varautumisen 
osana. Järjestökentän toiminta 
ja yhteistyö on avainasemassa 
monessa yhteiskunnan elintär-
keässä toiminnossa. Järjestöjen 
luvatussa maassa jokaiselle on 
tarjolla mielekäs kanava yh-
teisen asian eteenpäin viemi-
seksi. Uudet sosiaalisen media 
kanavat puolestaan tarjoavat 
ketteriä välineitä yksittäisten 
asioiden edistämiselle. Toivot-
tavasti nämä vaikuttamisen 
muodot sulautuvat sopivasti 
yhteen uuden sukupolven toi-
mijoiden myötä. 

Muuttuva yhteiskunta 
varautuu
Muuttuvan yhteiskunnan ja uu-
sien sukupolvien haasteeseen 
pyrkii osaltaan etsimään vas-
tausta myös parlamentaarinen 
asevelvollisuuskomitea. Minis-
teri Ilkka Kanervan johtaman 
komitean työ lähtee sotilaallisen 
maanpuolustuksen tarpeista ja 

sen esittämien vaihtoehtojen ta-
voitteena on tukea maanpuolus-
tustahtoa ja yhdenvertaisuuden 
entistä parempaa huomioimista 
osana maanpuolustusvelvolli-
suutta. Komitean työ valmistuu 
syksyllä 2021.

Koko yhteiskunnan osallistami-
sen näkökulmasta erittäin positii-
vista on naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen suosion jatkuva 
kasvu. Puolustusvoimat on tähän 
mennessä kouluttanut yli 10000 
naista reserviin ja tänä vuonna 
hakijoiden määrässä syntyi jäl-
leen uusi ennätys 1675 hakijaa. 
Suomalaisten korkea maanpuo-
lustustahto ja halukkuus myös 
käytännössä osallistua maanpuo-
lustustyöhön herättää ansaittua 
huomiota myös maamme rajojen 
ulkopuolella. 

Laaja koulutettu reservi tarjoaa 
mahdollisuuden valita juuri oi-
keat henkilöt oikeisiin tehtäviin. 
Samalla on tarjolla hyvät valmiu-
det omaavia asiantuntijoita myös 
muihin yhteiskunnan elintärkei-
siin tehtäviin. 

Jännitteinen toimintaympä-
ristö ja laaja-alaiset uhat, joista 
esimerkkeinä toimivat viime ai-
koina yleistyneet uutiset kyber-
hyökkäyksistä ja tietomurroista, 
haastavat yhteiskuntamme tur-
vallisuuden uudella tavalla. Näi-
hin monipuolisiin uhkakuviin ja 
haastavaan maailmanpoliittiseen 
tilanteeseen pyrkii antamaan 
vastauksia myös kesän korvalla 
julkaistava puolustusselonteko. 

Selonteossa määritellään puolus-
tuksen suuntalinjat tälle vuosi-
kymmenelle. Pitkäjänteinen suun-
nittelu ja laaja konsensus puolus-
tuksen sekä ylipäätään yhteiskun-
nan turvallisuuden kysymyksistä 
ovatkin kotimaisen järjestelmäm-
me keskeisiä vahvuuksia. Nuo 
vahvuudet juontuvat juuri kor-
keasta maanpuolustustahdosta 
sekä puolustusvoimien ja muiden 
viranomaisten arvostuksesta kan-
salaisten keskuudessa. Historian 
opetuksilla lienee myös osuutta 
asiaan.

Tahdon välittäminen
Mitä voimme yksittäisinä maan-
puolustajina tehdä maanpuolus-
tustahdon ylläpitämiseksi? Vete-
raanisukupolvien väistyessä tulee 
entistäkin tärkeämmäksi luoda 
nuorille jo varhaisella iällä ym-
märrys yhteiskunnan turvallisuu-
den merkityksestä ja maanpuo-
lustuksen tärkeydestä sen osana. 
Keskeistä maanpuolustustahdos-
sa on, että yhteiskuntamme näh-
dään puolustamisen arvoisena ja 
jokainen ymmärtää, että juuri 
hänen osuuttaan tuossa työssä 
tarvitaan. 

Ymmärryksen lisäksi tarvitaan 
myös mahdollisuuksia ja kana-
via osallistua. Sekä ymmärryksen 
jakamisessa, että osallistamisen 
mahdollistamisessa maanpuolus-
tusjärjestöt, vapaaehtoiskenttä ja 
ennen kaikkea jokainen meistä 
on avainasemassa.  Näin koro-

nakeväänä nuoren maanpuolus-
tustahtoa voi lähteä rakentamaan 
vaikkapa luontoretkellä, jolla 
aukeavat maamme erityisyys, ai-
nutlaatuiset oikeutemme nauttia 
siitä ja toisaalta velvollisuutemme 
huolehtia sen siirtymisestä tule-
ville polville. Metsään ja vesille, 
mars!

AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

Y htä lailla kuin fyysisen suo-
rituskyvyn ylläpito ja ke-
hittäminen ovat jokaisen 

sotilaan velvollisuus, niin sotilailta 
edellytetään myös ampumataitoa. 
Ammunnassa tarvittavat taidot 
ovat sotilaan perustaitoja ja soti-
laan on osattava turvallinen sekä 
ammatillinen aseenkäsittelytaito 
ja osumatarkkuus eri ampumae-
täisyyksillä vaihtelevilla ampuma-
asennoilla. 

Palkatun henkilökunnan osal-
ta on määrätty vuosittainen vel-
vollisuus osallistua perustaitoa 
ylläpitävään ammuntaan, jonka 
sisältö määräytyy tehtäväkoh-
taisten fyysisen toimintakyvyn 
tavoitetasojen mukaisesti. Pää-
osa suorittaa rynnäkkökivää-
riammunnan, jossa ampujan 
varustuksen on ase, 3 lipasta, 
kypärä, sekä kantolaite tai liivi, 
jossa taskut lippaille. 

Ammunta toteutetaan käs-
ketyssä varustuksessa 150 m ja 
50 ampumaetäisyyksiltä ma-
kuu ja pystyasennoista, tilan-
teenmukaiset lippaanvaihdot 
sisältäen. Käytettävistä 10:stä 
laukauksesta vähintään kuuden 
on osuttava sotilaspoliisitaulun 
kokoiselle alueelle. Ammuntaa 
voidaan harjoitella mahdolli-
suuksien mukaan simulaattori-
avusteisesti ja kovin ampuma-
tarvikkein.

Reserviläisille ei vastaavia vaa-
timuksia ole Puolustusvoimien 
toimesta virallisesti asetettu, 
mutta reserviläisjärjestöjen ja 
maanpuolustuskoulutuksen jär-
jestämissä koulutustapahtumissa 
ja ampumakilpailuissa testataan 
vähintään epäsuorasti reserviläis-
ten ampumataitoa, joka vastaa 
sotilaan ampumataidolle asetet-
tuja vaatimuksia. 

Puolustusvoimien resurssit 
eivät ymmärrettävästi mahdol-
lista riittävän laaja-alaisen am-
pumakoulutuksen ja ampuma-
mahdollisuuksien järjestämistä 
reserviläisille. Tämän vajeen 
paikkamaiseksi Puolustusvoi-
mille on keskeistä hyödyntää re-
serviläisjärjestöjen ja erityisesti 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen osaamista reserviläisten 
ampumakoulutuksen ja kilpailu-
jen järjestämiseksi. 

Sinustako 
ammunnanjohtaja? 
Ampumakoulutuksen tehosta-
miseksi MPK:n "rosteriin" on 
koulutettu osaavia ammunnan-
johtajapätevyyden omaavia hen-
kilöitä, jotka sekä Puolustusvoi-
mien johtamissa harjoituksissa, 
että MPK:n omissa koulutusta-
pahtumissa voivat toimia koulut-
tajina ja ammuntojen johtajina. 

Ammunnanjohtajakoulutuksia 
järjestetään vuosittain. 

Puolustusvoimien johtamilla 
kursseilla annetaan koulutus, 
joka tähtää pätevyyteen ja oi-
keuteen johtaa Puolustusvoimi-
en ampumaohjelmiston mukaisia 
perusammuntoja. Koulutukseen 
sisällytetään MPK:n ammunnan-
johtajakoulutuksen opetussisältö 
ja näyttökoe MPK:n ammunnan-
johtajaoikeuksien saamiseksi. 

Ammunnanjohtajakoulutuk-
seen pääsyn perusedellytyksenä 
on poliisin aluetoimistolle anta-
ma lausunto, jossa henkilö tode-
taan sopivaksi pitämään hallussa 
ja säilyttämään ampuma-aseita, 
aseen osia ja patruunoita. Mi-
käli taustat ovat kunnossa, niin 
henkilö voidaan valita koulu-
tettavaksi Puolustusvoimien tar-
peeseen tai MPK:n esitykseen 
perustuen. 

Koulutettavaksi valittavalla 
tulee olla voimassa oleva, vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta 
annetun lain mukainen, sitoumus 
Puolustusvoimille tai MPK:lle. 
Puolustusvoimien ampumaohjel-
miston mukaisten perusammun-
tojen johtajaoikeuksien koulut-
taminen ja myöntäminen reser-
viläiselle perustuu Puolustusvoi-
mien tarpeeseen käyttää henkilöä 
reservin koulutustapahtumissa 
Puolustusvoimien aseilla ja am-

pumatarvikkeilla järjestettävässä 
koulutuksessa. 

MPK:n ammunnanjohtajaoi-
keuden kouluttaminen ja myön-
täminen reserviläiselle tai muulle 
henkilölle perustuu MPK:n tar-
peeseen käyttää henkilöä am-
munnan johtajana MPK:n järjes-
tämissä tapahtumissa.

Johtajaoikeuksien saaminen 
edellyttää suoritettua ammun-
nanjohtajakoulutusta ja osaa-
mista mittaavan kokeen hyväk-
syttyä suoritusta koulutuksen 
päätteeksi. Hyväksytysti suo-
ritetun koulutuksen perusteel-
la aluetoimiston päällikkö voi 
myöntää reserviläiselle Puolus-
tusvoimien ampumaohjelmiston 
mukaisten perusammuntojen ja 
MPK:n ampumaohjelmiston 
mukaisten ammuntojen johta-
jaoikeudet. 

MPK:n ammunnanjohtaja-
oikeus voidaan myöntää myös 
ei-asevelvollisille vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta annetun 
lain 20 b §:n mukaisesti. Perus-
ammuntojen johtajaoikeus sekä 
MPK:n ammunnanjohtajaoikeus 
ovat voimassa viisi vuotta. Am-
munnanjohtajakoulutus sisältää 
myös kolme vuotta voimassa 
olevan ”PV ensiapuhenkilö" pä-
tevyyden.

Ammunta ja ampumataito 
ovat mitä suuremmissa määrin 

yksilön osaamista kehittäviä so-
tilaallisia taitoja ja soveltuvat 
erinomaisesti MPK:n kurssien 
aiheiksi. Mikäli löytyy halua 
tämän sotilaallisen taidon ke-
hittämiselle, niin suosittelen seu-
raamaan aktiivisesti koulutustar-
jontaa ja hakeutumaan MPK:n 
laadukkaille kursseille ensin 
kehittämään omaa osaamistaan 
ja myöhemmin vaikkapa hakeu-
tumaan kurssille hankkimaan 
pätevyyksiä kouluttaa ja johtaa 
ammuntoja muille aktiivisille re-
serviläisille.

Petteri Iitti
everstiluutnantti 

toimistopäällikkö / L-SALTSTO

Ampumataito on sotilaan perustaito

Tahto ja mahdollisuus
KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Christian Perheentuvan 
arkisto

Christian Perheentupa
majuri

Turun Kadettipiirin 
puheenjohtaja
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Teijo Sirniö

Vajaan kahdenkymmenen 
hiihtäjän porukka hiihdon 
harrastajia ympäri Suomea 
kokoontui Sallaan sunnun-
taina 21.3.2021 tarkoituk-
senaan hiihtää kaukopartio-
miesten malliin pitkä vajaan 
viidensadan kilometrin vael-
lus poikki Suomen Sallasta 
Muonioon. 

Tosin kevennettynä ver-
siona ilman rinkkaa. Huol-
toauto kuljettaa varusteet 
majoitusten välillä ja hiih-
täjät keskittyvät omaan toi-
mintaan noin 60 km päivä 
osuudella.

Latupohja oli pääosin 
matkasta kovaksi polkeutu-
nutta kumpuilevaa maastoa, 
johon kelkka veti latu-uraa 
osin kumpareiseen reittiin. 
Kumpareista johtuen hiih-
totekniikkaa joutui muut-
tamaan perinteiseen hoidet-
tuun konelatuverkostoon 
verrattuna. Perinteinen 
hiihtotapa oli yleisin ete-
nemismuoto, mutta luiste-
luhiihtoakin osan matkaa 
päivistä jokunen hiihti. Lop-
puviikosta siihen oli mah-
dollisuus koko päivän Levi 
Ylläs osuudella. 

Vuorohiihto ja tasatyöntö 
oli eniten käytetty hiihtota-
pa. Päivittäin usein toistu-
vat kumpareiset monen ki-
lometrin taipaleet vaativat 
huomioimaan sen hiihtoliik-
keeseen. Suksikalustoa oli 

moneen lähtöön. Löytyi voi-
deltavaa suksea pitovoiteil-
la, liisterillä ja pitoteipillä. 
Oli karvapohja skini suksea 
ja pitopohja zero / nano suk-
sea. Jokainen ”kaukopartio-
mies” otti mukaansa päivit-
täin tarvitsemansa juoman 
ja eväänsä. Tosin huolto-
autosta tai kelkkamieheltä 
sai täydennystä kerran pari 
päivässä taukopaikoilla. 

Oma tapani oli juoda 
aamulla litra hunajavettä 
ennen lähtöä ja pakata vyö-
laukkuun mukaan hunaja-
vettä (4-5 % seos) pulloihin 
2,5 litraa sekä pari leipää. 
Se on osoittautunut helpok-
si tavaksi saada energiaa ja 
nestettä riittävästi. Iltaisin 
join vielä vähintään litran 
hunajaa sekä lisäksi muuta 
juomista. 

Välinerikkoja ja 
lumen tuiskua
Tulopäivä oli sisäänajoa 
puolikkaalla matkalla Ruu-
hitunturi kiertäen Sallatun-
turille ja siitä edelleen kes-
kustaan, päivätaival oli yh-
teensä 35 km. Lumisateinen 
päivä ja uusi lumi tekivät 
kiusaa sekä voitelemattomat 
luistamattomat sukset eivät 
keventäneet menoa. Alus-
sa saatiin neljän kilometrin 
matkalla 200 metrin nousu. 
Mäki maksoi velkansa seu-
raavan 10 km laskuosuuden 
aikana. Vajaan neljän tun-

nin kuluttua reipas seisemän 
miehen osasto saapui Takka 
valkean hotellille.

Iltapäivällä ruokailun 
jälkeen oli info tulevasta 
ohjelmasta. Osalla alkoi 
armoton säätö suksien ja 
varusteiden kanssa. Toiset 
tyytyivät nostamaan karva-
sukset seinustalle odotta-
maan maanantaiaamun -22 
asteen pakkasta. 

Maanantaina saimme 
hiihtää aurinkoisessa -10 C 
pakkaskelissä Sallan keskus-
tasta Kelloselän ohi Venä-
jän rajavartioaseman kaut-
ta Saijan kylään. Reittimme 
kulki kelkkauralla Ruuhi-
joen jälkeen pitkin jänkiä 
ja vaaramaisemissa metsän 
siimeksessä.  

Tiistain pilvinen päivä al-
koi pikkupakkasessa pienen 
säätämisen merkeissä. Eili-
sen päivän kelkkamies odot-
teli joukon lähtöä Tenniö-
joen rannassa. Heti alkuun 
lähdön koittaessa ei kelkka 
käynnistynyt, kun siihen tuli 
sähkövika. Ei auttanut muu-
ta kuin lähteä kelkkauralle 
ilman latua ja kelkka. Hiih-
tävä opas Heikki lähti po-
rukan keulassa polkemaan 
latua porukalle. Minä jäin 
sovitusti viimeiseksi miehek-
si varmistamaan etenemistä. 
Kylän ohitettua poroaidan 
jälkeen porukka kuitenkin 
harhautuu reitiltä pois ja 
joudun soittamaan oppaal-
le, että missä olette, palat-
kaa vajaa kilometri takaisin 
ja edetään kelkkauraa vielä 
reilut 40 km Savukoskelle. 
Lopun matkaa reitti olikin 
jo selvää. 

Vuorossa oli pitkät suo-
osuudet, aamupäivällä vii-
den ja kolmen kilometrin 
verran sekä iltapäivällä 
kahdeksan ja kolmen km:n 
matkan. Kelikin muuttui 
auringon myötä lämpimäk-
si, joka teki osalle kiusaa 
suksen pohjiin tarttuvan / 
jäätyvän lumen muodossa. 
Voiteluongelmia ilmenee ja 
opas jää auttamaan väkeä 
matkanvarrella. Onneksi ei 
satanut lunta lisää kiusak-
semme.

 Minä vaihdan paikka keu-
lapäähän. Lopussa saamme 
nauttia vauhdin hurmaa 
laskiessamme pomppuisen 
laskun Mukkavaarasta Ke-
mijoelle. Samperin Savotan 
majoituksessa ihmettelen, 
kun mononi ei irtoa zero-
suksen siteestä. Aikani ras-
sattua saan monon irti ja 
totean siteen kaariraudan 
menneen poikki. Onneksi 
vasta perillä.

Keskiviikko alkoi 
krampeilla
Keskiviikkona heräsin lie-
vään krampin oireeseen. Al-
kumatkasta kuljimme ensin 
Kemijoen jäällä noin 10 km 
kohti Pelkosenniemeä. Tällä 
reitin valinnalla lyhensimme 
pomppuista osuutta. Siirryt-
tyämme maasto-osuudelle 
minulla rikkoutuu vaihta-
mastani pitoteippisuksesta 
side toistamiseen. Saan kor-
jattua sen, mutta myöhem-
min side irtoaa uudestaan. 

Taukopaikalla saan huol-
toautosta vaihtaa varasuk-
sen. Epäonnekseni vaihdetut 
varasukset olivat täysin voi-
telemattomat. Joten nehän 
toimi aivan ”loistavasti” 
lipsuen, väsyttäen samalla 
miehen. Paljon tasatyöntöä 
käyttäen Pelkosenniemelle 
kuitenkin selvittiin. 

Torstaina oli vuorossa 
matka Pyhätunturilta Luos-
ton kautta Sodankylään. 
Tuulinen päivä teki kiusaa 
miehille. Hiihtoa hidasti ros-
kainen latu ja tökkivä suksi. 
Minulle tuli tehtäväksi hiih-
tää porukan edellä ja merki-
tä maalilla latuverkostossa 
reittimme hankeen. Karva-
sukseni toimii hyvin ja ladun 
vieressä on parempi hiihtää. 

Luostolle tultaessa on sa-
dan metrin nousu Lampi-
vaaraan, jonka saan nousta 
ilman haarakäyntiä. Sieltä 
onkin lysti laskea kilometrin 
kahden pitkät laskut Luos-
ton keskustaan, josta jat-
kamme ampumarata-alueen 
ohi erittäin vaativaa vauh-
dikasta mäkeä alas Kitisen 
jokea kohti. Lounaan jälkeen 

loppupäivän osuus onkin 
taasen kelkkauralla kulkua. 
Siitä viimeinen kymmen ki-
lometriä mennään Kitisen jo-
kijäällä Sodankylän keskus-
taan asti jäähallin rantaan.

Perjantaina poutapäivä 
vietettiin Sodankylässä sel-
kosten läpi aapasoita ja tun-
turia hiihdellen. Matkaan 
lähdettiin keskustan läpi 
käveltyämme varuskunnan 
nurkalta, Jääkäriprikaatin 
aidan reunaa edeten. Kelk-
kamiehellä oli pientä aika-
taulupainetta useamman 
latutehtävän johdosta ja 
alku vaati kalustosäätöä. 
Alkupään hiihtäjät menivät 
muutaman kilometrin ilman 
latua. Ja tuo säätö toi muka-
naan sen, että kelkkamiehel-
le ei tullut tietoa sovitusta 
17 km taukopaikasta, joten 
emme saaneet huoltoa ollen-
kaan ennen 33 km lounasta. 

Aavistin asian, paikkasim-
me tilanteen omilla reppue-
väillämme. Koivikko jänkää 
ja suo aluetta piisasi 12 km. 
Metsäosuuden jälkeen tuli 
loiva pitkä 3,5 kilometrin 
nouseva suora Niliselkään. 
Laskun jälkeen oli 5 kilomet-
rin matkalla 120 metriä nou-
sua Kaarestunturin ylitykses-
sä. Tunturista oli hankala 
mäenlasku kovapohjaisessa 
kumpuilevassa kelkkauras-
sa. Osa katsoi viisaimmaksi 
kävellä mäen alas. Mehän 
emme olleet kilpahiihdossa 
vaan vaeltamassa matkaa, 
joten viiveistä ei tarvinnut 
välittää. Saittajoen vierustaa 
Tikkalaan lounaalle. 

Kalakeiton jälkeen iltapäi-
vän taival kulki metsäistä 
maastoa Saittavaaran ja 
Värttiövaaran juurella Kit-
tilän rajan ohittaen Kuola-
vaaran tuulimyllypuistoon 
Tepsan kylään. Siellä ei ollut 
sopivaa majoitusta saatavil-
la, joten huollon helpotta-
miseksi palasimme hotellille 
yöksi autokyydillä.

Sipannut mies 
ensimmäisenä maalissa
Lauantaiaamuna saimme 
bussikyydin Tepsaan. Nolla 

keli muuttui päivän mittaan 
+5 asteen lämpöön ja na-
vakkaan tuuleen. Eilisestä 
tuulimyllypuistosta jat-
koimme matkaa heti alkuun 
vauhdikkaalla laskulla, jos-
sa moni otti kosketusta lu-
mihankeen. Matka jatkui 
vauhdikkaalla suotaipaleel-
la 5 min/km vauhdilla. 17 
km jälkeen tuli reipas nousu 
Kumputunturiin Palkasku-
run kodan kautta. Tunturis-
ta tullaan alas auraamalla ja 
välillä pitää ottaa maltilla, 
varovasti alaspäin.

On syytä pitää hidasta 
vauhtia ja huomioida, että 
Leviä lähestyessämme alkaa 
turistikelkkailijoita kulkea 
meitä vastaan. Tärkeintä on 
päästä ehjänä perille ilman 
haaveria, matkaa on vielä 
kaksi päivää edessäpäin. 
Latukelkka on tehnyt hy-
vää työtä edessä pysäyttä-
mällä vastaantulevat kelkat, 
samoin takanamme turva-
kelkkamme. Kiistalan kylä-
tien reunassa Kuivasalmella 
nautimme kenttälounaan. 
Päivän loppuosuus kulkee 
Leville ensin Ounasjoki ylit-
täen Luvattumaahan, josta 
Levijärven ylitys Rakkakylän 
kautta hotelli Sirkantähteen.

Parisenkymmentä hurjapäätä hiihti kaukopartiohengessä 500 kilometriä Sallasta Muonioon

Suksilla Suomen halki

Sallasta Venäjän raja-aseman kautta suunnattiin matka länteen Ruotsin rajalle.

Savukoskelta noin 12 km takana ja Sirniön toistuvat vä-
linerikot saa taistelijaparin nauramaan, tästäkin selvittiin 
huumorilla Pelkosenniemelle.

Sodankylässä Kaarestunturin (380 m) ylitys kaarevan suojaisalla reitillä. Vauhdin hurmaa 
oli haasteellista nauttia kumpuilevassa alamäessä. Osa valitsi varmemman etenemismuo-
don ilman suksia 120 metrin laskuun alas.

Lappi tuottaa runsaasti sähköä vesivoimalla, nykyjään myös tuulivoimalla. Tämä tuulivoi-
mapuisto on Kittilän rajalla Kaulakkopäässä (400 m).
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Parisenkymmentä hurjapäätä hiihti kaukopartiohengessä 500 kilometriä Sallasta Muonioon

Suksilla Suomen halki

Sunnuntaista tuli aurin-
koisen kaunis lämmin päivä. 
Kellojakin oli siirretty tun-
nilla kesäaikaan, mutta siitä 
huolimatta nämä aamuiset 
pussieväiden nauttimiset aa-
mupalaksi sujuivat rutiinil-
la. Puuroakin saimme, kun 
viitsi keittää vettä kuppiin 
ja sekoittaa hiutaleet siihen. 
Koronatilanne oli tietenkin 
tuonut nämä erityisjärjes-
telyt meidän toimintaan. 
Maskien käyttö ja ”taiste-
lupari” toimintamalli var-
misti terveysturvalliset olot. 
Päivisinhän ulkona olimme 
luontaisesti turvavälillä liik-
keellä. Suksenmitta tuli etäi-
syyttä väkisin. 

Alkupään 20 km Im-
meljärveltä Kätkän laavun 
kautta Aakenuspirtin lou-
naalle meni vielä vaivatto-
masti. Tosin varjon puolelta 
aurinkoon tullessa vauhti 
hyytyi. Lämpö teki kelistä 
suojaisen. Nuoskainen lumi 
ei luistanut. Meno muut-
tuu raskaaksi. Pyhätunturin 
pitkä lasku ei luista, pitää 
työntää alamäkeen. Ener-
giat vähenevät aika lailla, 
menokin hyytyy. Pitää tur-
vautua pähkinöihin. Tullaan 
Lainio-Pyhä-Kukastunturi-

en kotamajalle, jossa tur-
vaudun eväsleipiin. 

Loppu 6 km Äkäshotelliin 
on myötämäkeä, onneksi. 
Sauna ja uima-allas ren-
touttavat hyvin. Tosin illan 
infossa saamme kuulla, että 
viimeiseen hiihtopäivään 
emme saa latukelkkaa ollen-
kaan kuskin sairastumisen 
johdosta. Siispä valmiste-
lut vaativat säätöä. Tulee 
tieto, että Muoniosta läh-
tee aamulla tampparikone 
huoltamaan kelkkareitistöä 
ja ajaa meitä vastaan klo 
11-12 Äkäsmyllyn kulmalla. 
Joten huoli pois.

Maanantaina on retkem-
me viimeinen hiihtopäivä 
pilvisessä säässä pienen 
lumisateen kera. Toki uusi 
lumi antaa huolta, kuin-
kahan mahtaa karvasuksi 
toimia? Ennen lähtöä kip-
parilta tulee tehtävä toimia 
koko päivän peräpään val-
vojana ja varmistaa, että 
kaikki pääsee perille Muo-
nioon Ruotsin rajalle. Se-
hän olikin mieluinen hom-
ma. Sain hiihtää rauhassa 
toisten perässä, eli voimia 
säästellen. Ja perässähiih-
täjälle ei uusi lumi tee niin 
paljoa haittaa. 

Äkäslompolosta läh-
dimme yhdeksältä ladulle. 
Äkäslompolon järven jäl-
keen etupään väki kouk-
kasi Elämänluukun kautta 
Peurakaltiolle mehulle. Sii-
tä Äkäsmyllyn ohi tien yli 
kelkkareitille. Kenttälounas 
oli kiinni olevalla husky 
farmilla. Tampparikonek-
kin tuli meitä vastaan vartti 
lounaan jälkeen. Lumisade-
kin oli loppunut. Taas oli 
ilo hiihtää. Sitä vaan nautti 
matkasta ja matkanteos-
ta. Ja saatiinhan me melko 
hyvä latukin aikaan ilman 
latukonetta. 

Tuosta lounaalta viiden 
kilometrin jälkeen Hieta-
lahden maisemissa menee 
sauvani poikki. Onneksi 
maaston profiili on melko 
tasaista, joten yhdellä sau-
valla onnistuu hiihtää aika 
hyvin seuraavan kymmen-
kunta kilometriä huoltoau-
tolle asti. Tätäkin on joskus 
tullut harjoiteltua hiihtäes-
säni takavuosina vastaavan 
viikon reissun videokame-
ran kanssa. Särkitunturin 
ohi hiihdettyä pääsemme 
Olostunturin latuverkkoon. 
Olokselta jatkamme vielä 
vajaan kymmenen kilo-

metrin loppuhuipennuksen 
myötämäkeen kohti rajajo-
kea, Muonion tulliasemalle. 
Ja tietenkin keulapään mie-
hiin iskee kilpailuvietti. 

Eikös kolmen kärki tee 
irtioton pääjoukosta. Ja sit-
ten siitä yksi mies sippaa. 
Hiihtävä opas Heikki iskee 
kuitenkin kärjen kantaan 
kiinni, kun hänen tehtävä 
on merkata maalilla reitti 
perille. Ei auta Heikin oh-
jeet ja niin kaksi kärkimies-
tä hiihtää ohi päätepisteen 
Harrinivaan. Joten tuo si-
pannut mies tulee kuitenkin 
ensimmäisenä perille kah-
den muun kaverin kanssa ja 
on ylen iloinen siitä. 

Yli tuhannen kilometrin 
hiihtomarsseja
Perillä odottaa pienet sere-
moniat kuohujuoman kera 
ja valokuvia otetaan onnit-
telujen lomassa. Suomen 
poikki hiihto on paketissa. 
Kahdeksan päivän urakka 
on valmis. Fiilis on hieno, 
voittajan olo kuten itsensä 
ylittäjällä. On tullut tehtyä 
jotain itselle merkityksellistä. 

Tällaiset retket ovat mo-
nella tapaa hyviä kokemuk-

sia, opettavaisiakin. Oppii 
tuntemaan omia rajojaan, 
voimiaan, toimintakykyään. 
Todettakon, että reissuun 
osui minulle harvinaisen 
paljon välinerikkoja. Joskin 
ymmärrettäviä, kun välineet 
ovat jo vuosia olleet käy-
tössä.

Tämäkin reissu oli hieno 
kokemus jatkona kymme-
nen vuoden sarjalle vastaa-
via. Aiemmin olen hiihtänyt 
yhdeksän kertaa poikki suo-
men Rajalta Rajalle tapah-
tumassa reitillä Kuusamosta 
Tornioon. Sillä tapahtumal-
la on jo vakiintunut toimin-
ta 35 vuoden historiassa. 
Myöskin kolme kertaa on 
ollut mahdollisuus osallistua 
oikeaan pitkän matkan hiih-
toon hiihtämällä Hiihtäen 
Halki Suomen tapahtumas-
sa Venäjän rajan tuntumassa 
Norjan yli Jäämerelle. Pisin 
reissu oli 1 650 km 33 päi-
vän aikana, muut 1 300 ja 
1 000 km.

Tämäkin Sirniön pojan 
touhu on lähtenyt alkuun 
hyvin pienestä. Liikkeel-
le paneva voima on saatu 
vuonna 2006 maakunta-
komppanian cooperin tes-
tistä, jossa piti eka kerralla 

juosta 2200 metriä. Sen jäl-
keen on tullut otettua mon-
ta haastetta vastaan ja aina 
uusia tavoitteita kohti on 
menty. Nytkin oli reissulla 
tavoite. Ei niinkään matka 
tai aika tavoite, vaan laadul-
linen tavoite, selvitä reissus-
ta virkeänä miehenä kotiin 
ja saada lähteä matkan aika-
na aamuisin palautuneessa 
vireessä ladulle. 

Näissä molemmissa ta-
voitteissa mielestäni onnis-
tuin hyvin. Yhtään aamua 
en ollut tukossa tai väsynyt. 
Kotiinpaluun jälkeen en ole 
ollut uupuneen väsynyt, ku-
ten ensimmäisten vuosien 
jälkeen muistan olleen. To-
ki lepoa ja palautumista on 
reissun jälkeen viikon ajan 
tarvittu, unikin on maistu-
nut.

Suosittelen kaikille reser-
viläisille tavoitteellista kun-
toilua ”Kunnossa kaiken 
ikää periaatteella”. 

Lisätietoja tapahtumista 
nettisivuilta: https://ssl.ta-
pahtumakone.fi/pwtsalla-
muonio2021

Kirjoittaja on 
Uudenkaupungin 

Reserviläisten jäsen.

Teijo Sirniö

Sallasta Venäjän raja-aseman kautta suunnattiin matka länteen Ruotsin rajalle.

Viimeisen hiihto-osuuden latukone murheet poistui Äkäsmyllyn jälkeen, kun tampparikone 
teki kunnon baanan hiihtäjille Oloksen taipaleelle.

Ruotsin rajalla itsensä ylittäjien on helppo hymyillä - voittajafiilis! Ollos huoleton, poikas 
valveil' on ....
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KOKOUKSET JA KILPAILUT

RUK 100 VUOTTA PÄÄJUHLA 
Suomen suurin johtajakoulu RUK on 100-vuotias 
-pääjuhlaa vietetään 12.6.2021 verkon välityksellä. 
Verkossa toteutettavan juhlan ohjelma päivitetään ruk.
fi sivuille myöhemmin kevään 2021 aikana. Alustava 
verkkolähetyksen aikataulu on kello 9-15.

Reserviupseerikoulun taivalta ja perinnettä juhlistetaan 
muun muassa valtakunnallisessa RUK 100 -pääjuhlassa 
12.6.2021. Juhla järjestetään koronaviruksen takia 
ilman suurta yleisöä ja laajaa kutsuvierasjoukkoa. 
Reserviupseerit ja muut kiinnostuneet voivat aktiivisesti 
osallistua juhlaan verkkolähetyksessä ja sosiaalisessa 
mediassa.

Vuonna 2020 Reserviupseerikoulu vietti 100-vuotisen 
olemassaolonsa juhlavuotta. Ensimmäinen yhtenäinen 
reserviupseerikurssi aloitettiin 1. huhtikuuta vuonna 
1920. 100 vuoden aikana Reserviupseerikoulu 
on kouluttanut yli 180 000 reserviupseeria 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin.

PÄIJÄT-HÄMEEN RESERVIPIIRI
RESERVILÄISURHEILULIITON

PERINNEASE SM KILPAILU 2021
Yleistä
Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu 
Reserviläisurheiluliiton SM perinneasekilpailuihin 
Lahteen 5-6.6.2021.
Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampumarata 
Hälvälässä. Kilpailun johtajana toimii Juha Tarnanen.
Kilpailu alkaa Lauantaina 5.6 klo 9.00, asetarkastus klo 
8.30 alkaen kilpailupaikalla. Sunnuntaina 6.6 kilpailu 
alkaa
klo 12.00 ja päättyy klo 18.00 mennessä. 
Asetarkastukset suoritetaan ennen erän alkua 
ampumapaikalla.
Huomio: 300m kivääriammunnassa suurin sallittu 
kaliberi 7,62mm
Lajit:
Lauantai 5.6.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 
10+10+10 ls.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls.
Sunnuntai 6.6.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls 
makuu+10ls pysty
Sarjat
H, H 50, H 60, H70 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu 
joka lajissa. Jouk-kueeseen voi ilmoittaa 3 kilpailijaa, 
kaikki 3 otetaan huomioon tuloksessa. Piiri voi lähettää 
useampia joukkueita. Huom. Kilpailija voi kilpailla vain 
yhdessä sarjassa/laji.
Osallistumismaksu
25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu 
21.05.2021 mennessä oltava suoritettu piirin tilille.
Päijät-Hämeen reservipiiri Osuuspankki 
FI8856100720069690 Viite, perinne-ase 2021
Ilmoittautumiset
Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti 
15.5.2021 mennessä sähköpostilla markopatrakka@phnet.fi
Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei noteerata.
Ilmoittautumisessa tulee olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, 
sarja, piiri, ilmoittajan yhteystiedot
Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 15.5 mennessä. 
Jälki-ilmoittautuneita otetaan tilan salliessa 16.5.lähtien. 
Jälki-ilmoittautumismaksu on 50€ / laji
Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien 
lukumääräksi 150m:n kivääriammuntaan 112 
ampujaa ja 300m kivääriammuntaan 200 ampujaa. 
Pistooli koulu 90 ampujaa sekä kuvio 90 ampujaa, 
Kenttäammuntaan 90 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan 
eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot ja 
muut kilpailua koskevat ohjeet lähetetään kaikkiin 
reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit 
huolehtivat informoinnista kilpailijoilleen. Jokaiselle 
piirille on vähintään yksi joukkuepaikka per laji.
Muuta
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi 
tai vakuutus. Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite siitä, 
että on jonkin reserviläisjärjestön tai killan jäsen. Aseen 
hallussapitoluvat mukaan. Vakuutus dokumentit tullaan 
tarkastamaan ennen kilpailun alkua, ja tarpeen tullen 
hallussapitolupa. Jos vakuutus puuttuu, niin kilpailija ei 
ammu.
Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia 
nilkkatyynyjä. Rata-kaukoputkien käyttö on 
sallittu. Omat ampuma-alustat mukaan!! Radalla 
on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä 
bufettipalveluihin omakustannus hinnoin.
Kilpailumaksua ei makseta takaisin, jos ampuja ei ole 
peruuttanut osallistumista 30.5.2021 mennessä.
Rata-alueella ei voi yöpyä.
Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin 
perinneaseammunnan sääntöihin ja noudattaa niitä!
Kilpailunjohtaja Juha Tarnanen 0400-554313
Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka 
markopatrakka@phnet.fi tai 050-5570761

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien 

AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
Paikka: Krouvinummen ampumarata (os. 
Krouvinummentie 315, Mynämäki)
Aika: lauantai 12.6.2021
Lajit: Pienoiskivääri: makuu 60 ls, asentokilpailu 3 x 20 
ls (asentokilpailuun otetaan mukaan makuukilpailun 20 
ensimmäistä laukausta)
Pistooli: pienoispistooli 30 + 30 ls, pienoispistooli pika-
ammunta 3 x 20 ls, isopistooli 30 + 30 ls
Sarjat: H 16, H 18, H 20, H, H 50, H 60, H 70
D 16, D 18, D 20, D, D 50
joukkueet H/D
Henkilökohtaisessa kilpailussa ja joukkuekilpailuissa 
upseerit ja reserviläiset kilpailevat samoissa sarjoissa, 
ykkösjoukkueen muodostaa kilpailulajissa yhdistyksen 
kolme parasta ampujaa jne.
Aikataulu: 
Kello 09.45 Kilpailujen avaus
Kello 10.00 Pienoiskivääri 60 ls ja sen jälkeen 
asentokilpailu 3 x 20 ls 
Kello 10.00 Pienoispistooli 30 + 30 ls 
Kello 12.30 Pienoispistooli pika-ammunta 3 x 20 ls
Viimeistään kello 14.30 Isopistooli 30 + 30 ls
Kilpailuja voidaan aikaistaa ammuntojen keston 
perusteella
Palkintojen jako:
Kilpailujen päätyttyä, ellei toisin ilmoiteta
Ilmoittautumiset:
Yhdistyksittäin Jouko Pistemaalle os. Karvarinkuja 6 A 
8, 23800 Laitila tai jouko.pistemaa@lailanet.fi 4.6.2021 
mennessä. Tässä yhteydessä ilmoitetaan kilpailijan nimi, 
sotilasarvo, yhdistys, kilpailulajit ja sarja.
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva Suomen 
Ampumaurheiluliiton lisenssi tai reserviläisen 
ampumaturvavakuutus tai muu vastaava.
Osanottomaksut:
15 €/laji/kilpailija; jälki-ilmoittautumismaksu 
korotettuna 50 %/laji; maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä Laitilan Reserviupseerit ry:n tilille 
nro FI68 5211 0320 0271 66
Eräluettelot: Toimitetaan etukäteen sähköpostilla niitä 
pyytäneille
Opastus:
Valtatie 8:lta Kilpailukeskuksessa on pienimuotoinen 
kanttiini.
Kilpailujen johtaja: Jouko Pistemaa 
Tiedustelut: Jouko Pistemaa puh. 040 559 1752
Tekninen asiantuntija (TA): Pekka Nummelin 
Muuta: Kilpailujen järjestäjät pidättävät itselleen 
oikeuden muutoksiin kilpailujen osalta esim. 
koronarajoitukset.

Tervetuloa ampumamestaruuskilpailuihin!
Laitilan Reserviupseerit ry ja 

Laitilan Reservinaliupseerit ry 

Varsinais-Suomen reservipiirien

MAASTOMESTARUUSKILPAILU
maanantaina 17.5.2020 Raisiossa

Kilpailussa noudatetaan Varsinais-Suomen reservipiirien 
1.1.2017 käyttöönottamia Maastourheilun lajikohtaisia 
ohjeita. Kilpailijoilla oltava ampumavakuutus, joka 
tarkastetaan ennen kilpailua.
Huomioitava vallitseva koronapandemia sekä 
mahdolliset alueelliset kokoontumisrajoitteet. 
Kilpailu saatetaan siis joutua perumaan riippuen 
kilpailuajankohdan viranomaisohjeistuksesta.
Aikataulu: Kilpailun avaus klo 17.30, ensimmäinen 
lähtö klo 18.00.
Kilpailusarjat ja matkat: 
H, H40, D, D40, matka n. 6 km; H50, H60, H70, H80, D50, 
D60, matka n. 4 km. Kilpailumatkat sisältävät kilpailussa 
kuljettavat viitoitetut reitit.
Ilmoittautuminen: 
Sähköpostilla: raisionru@gmail.com 12.5.2021 mennessä.
Ilmoita seuraavat tiedot: nimi, yhdistys, sotilasarvo, sarja 
sekä emit numero. Kilpailun järjestäjä on varannut emit-
kortteja, joita voi vuokrata hintaa 3 €/kpl, ja aseita.
Maksut: 15 € / kilpailija, maksetaan käteisellä paikan päällä 
kilpailupäivänä. Jälki-ilmoittautumiset 30 €/kilpailija.
Kilpailupaikka: 
Kerttulan maasto Raisiossa. Kilpailukeskus Kerttulan 
liikuntahalli. Kilpailupaikalla toiminnot luonnon 
olosuhteissa, ei sisätilaa eikä peseytymismahdollisuutta.
Kilpailun kulku: 
Suunnistuksen aikana suoritetaan kartanluku (5 
etäisyyspistettä) ja pienoispistooliammunta (10 ls). 
Pistoolin liipaisinvastus min. 1000g, kenttätaulu 
m68, ampumaetäisyys 30 m. Kartanluvussa värillinen 
peruskartta 1:20 000.  Suunnistuksessa suunnistuskartta 
1:10 000.  Ei aseiden kohdistusmahdollisuutta. Jokainen 
kilpailija osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kilpailun tekninen asiantuntija (TA): Rauno Vuori 040 
5945328
Kilpailunjohtaja ja tiedustelut: Markus Hietamäki, 
puh. 040 735 3125

RESERVILÄISURHEILULIITTO ry

KILPAILUKUTSU
Päijät-Hämeen Reservipiiri järjestää 
yhteistyössä Lahden Golfin kanssa 

Reserviläisurheiluliiton Golfin SM-kilpailun 
lauantaina 17.7.2021 Lahdessa.

AIKA: Lauantai 17.7.2021 klo 9:30 alkaen yhteislähtönä 
(Koronatilanne voi muuttaa lähdön peräkkäislähdöksi)
PAIKKA: Lahden Golf, Takkulantie 20, 15230 LAHTI
SARJAT: Naiset 0-36 hcp (pb), Miehet lyöntipeli (0,0-
15,4hcp) ja pistebogey (15,5-36,0 hcp).
PALKITSEMISET: Kilpailussa palkitaan 3 parasta/sarja, 
Best Lady, Paras Scratch, Paras Pistebogey tulos, paras 
piiri ja paras yhdistys. Erikoiskilpailuina lähimmäs 
lippua ja pisin drive. Paras piiri tulokseen lasketaan 5 
parhaan pelaajan pistebogey-tulokset yhteen/piiri ja 
paras yhdistys – kilpailussa kolmen parhaan pelaajan 
pistebogeytulos/yhdistys.
KILPAILUMAKSU: 60 euroa/pelaaja, Lahden Golfin 
pelioikeuden omaava 20 euroa/pelaaja. Pelimaksu 
sisältää: Green fee, poletti, kärryt, tulospalvelu, 
aamukahvi ja sämpylä ennen kierrosta, lounas 
kierroksen jälkeen ja peseytymismahdollisuus.
HARJOITUSKIERROS: Ilmoittautumisajan päättymisen 
9.7.2021 jälkeen 40 euroa/pelaaja.
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen 1.5.-9.7.2021 
välisenä aikana osoitteeseen lahdengolf@lahdengolf.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava myös golfin 
pelaajatietojen ja tasoituksen lisäksi sotilasarvo, yhdistys ja piiri.
SÄÄNNÖT: Noudatetaan golfin lajisääntöjä. Henkilö, 
jolla ei ole voimassa olevaa EGA tasoitusta, ei voi tulla 
palkituksi kilpailussa.
MAJOITUS: RESUL Golfin majoituskumppani on Green Star 
Hotel Lahti. https://www.greenstar.fi/hotellit/lahti/ Yhden 
hengen huone 73,- ja kahden hengen huone 82,- euroa per 
yö. Aamiainen sisältyy hintaan. Käytä varaustunnusta RESUL 
GOLF varatessasi huonetta. Varaukset lahti@greenstar.fi tai 
numerosta 010 423 9392. Varaa huoneesi mahdollisimman 
pian. Kyseessä on avoin kiintiö, eli huoneita on tarjolla 
saatavuuden mukaan.
YLEISINFO: Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen 
yhteislähtöön, lipunnostoon ja palkintojenjakoon voi 
tulla aikataulumuutoksia. Mahdollisista muutoksista 
tiedotetaan lähempänä kilpailun ajankohtaa.

TERVETULOA!

Seuraava numero ilmestyy 24.6.2021 
Aineisto seuraavaan lehteen 7.6. mennessä
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Raision Reserviläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

Pidetään maanantaina 24.5.2021 kello 18.00 alkaen
Teams-sovelluksen kautta etäkokouksena.

Kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka ovat antaneet 
sähköpostiosoitteensa Reserviläisliiton jäsenrekisteriin 
saavat kutsulinkin kokoukseen omaan sähköpostiinsa. 
Mikäli osoite ei löydy sieltä ja haluat osallistua, ilmoita 

se yhdistykselle raision.reservilaiset@gmail.com.

Kokoukselle varataan myös fyysinen paikka, johon 
on mahdollisuus saapua paikalle voimassa olevien 

kokoontumisrajoitusten mukaisesti.
Ennakkoilmoitus tästä yhdistyksen sähköpostiin 

14.5.2021 mennessä, kolme paikkaa varataan 
kokouksen toimihenkilöille. Paikka ilmoitetaan 

yhdistyksen kotisivuilla 3.5.2021 mennessä.

Varsinais-Suomen Reserviläispiirien avoimet 

RESERVILÄISAMMUNNAN 
PIIRINMESTARUUSKILPAILUT 

ammutaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 12.00 alkaen 
Porin Prikaatin ampumaradalla Raasissa. Osoite on 

Ampumaradantie, Pöytyä
HUOM!! KILPAILU AMMUTAAN VAIN, MIKÄLI 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN KORONA-
PANDEMIAN JOHDOSTA ON MAHDOLLISTA. 

PERUUNTUMISESTA TIEDOTETAAN 
ILMOITTAUTUNEILLE 11.6.2021 MENNESSÄ 

SÄHKÖPOSTITSE.
Lajit RA1 ja RA2 ammutaan itselataavalla kertatuli 
kiväärillä, cal. 5,45–8,00 mm.
Lajit RA3 ja RA4 ammutaan väh. 9 mm pistoolilla.
Tarkemmat säännöt ovat osoitteessa: https://resul.fi/
saannot/
Kilpailussa on sääntöjen mukaan sarjat H ja H50.
Ampuja voi osallistua kaikkiin lajeihin tai vaan 
haluamaansa lajiin.
Kilpailu on SM-kisojen katsastuskilpailu.
Kilpailun järjestää yhteistyössä Turun Reserviupseerit ja 
Turun Reserviläiset.
Aikataulu:
Ilmoittautuminen klo 10.30-11.30
Kilpailijoiden puhuttelu 11.45
Ensimmäiset erät ammutaan klo 12.00
Palkinnot:
Jokaisessa lajissa palkitaan 3 parasta ampujaa.
Neljän lajin yhteistuloksissa palkitaan 3 parasta 
ampujaa.
Joukkuekilpailu yhteistuloksesta (joukkue 
yhdistyksittäin 3 ampujaa)
Palkinnot jaetaan piirin jäsenyhdistyksiin kuuluvien 
osallistujien kesken.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://
shootnscoreit.com/ ja edellyttää kirjautumista palveluun. 
Jos et halua kirjautua SSI palveluun, voit ilmoittautua 
myös Turun RU nettisivuilla osoitteessa: www.rul.fi/turku/
Ilmoittautumiset 9.6.2021 mennessä. Ilmoita samalla 
laina-aseen tarpeesi (reserviläiskivääreitä, pistooleita ja 
patruunoita käytettävissä)
Jälki-ilmoittautumisesta voit tiedustella 
ammuntapäivään asti sähköpostilla 
marko.erkkila@pp.inet.fi
Kilpailuun otetaan max 40 osallistujaa.
Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu kilpailuun on 15 €, joka pitää olla 
maksettuna 9.6.2021 mennessä Turun Reserviupseerit 
ry:n tilille Nordea FI66 1304 3000 1162 15
Viesti maksuun: Reserviläisammunta 2021 ja osallistujan 
nimi
Vakuutukset:
Kilpailijoilla tulee olla maksettu ampujain vakuutus 
(SAL/RES/RU). Vakuutuksen voimassaolo tullaan 
tarkastamaan ennen ammuntoja.
Kilpailun johtaja: Marko Erkkilä 0400 479 916, 
marko.erkkila@pp.inet.fi
Kilpailun tekninen asiantuntija 
Pekka Tuominen 050 518 8529

Reserviläisurheiluliiton

RESERVILÄISAMMUNNAT 
Säkylän Huovinrinteellä

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

RESUL:N

PISTOOLIAMPUMA- 
JUOKSU JA VIESTI- 

MESTARUUS KILPAILUT
LA 22.5.2021 IMATRALLA

Paikka:
Kilpailukeskuksena toimii Ukonniemen 
ampumahiihtostadion, osoite: Ottelukatu 11, 55420 Imatra.
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia sääntöjä
Pistooliampumajuoksu Resul Reserviläisurheiluliitto ry
Pistooliampumajuoksuviesti Resul Reserviläisurheiluliitto ry
Aseen liipaisinvastus on 1000 g joka tarkastetaan 
ennen kilpailua. Ammunnassa saa käyttää vain .22cal 
pistoolia. Tauluina mekaaniset ampumahiihdon 
pystyammunnan taulut (osuma alueen halkaisija 115 
mm). Ampumamatka 20 m.
Sarjat:
Henkilökohtaisessa kilpailussa H/D, H35, H40, H45, 
H50/D50, H55, H60, H65, H70 ja siitä ylöspäin 5 vuoden 
välein, mikäli tarpeen.
Juoksumatka kaikissa sarjoissa 3 x 1,2 km. Kilpailussa 
väliaikalähtö.
Pistooliampumajuoksuviesti on parisprinttikilpailu, joka 
kilpaillaan D, H, H80, H100 ja H120 sarjoissa kahden 
(2) hengen joukkuein. H80, H1 00 ja H120 sarjoissa 
yhteenlaskettu ikä syntymävuosien perusteella ja
kummankin kilpailijan on oltava täyttänyt vähintään 35 
vuotta.
Vakuutukset:
Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, 
joka tarkastetaan kilpailutoimistossa ilmoittautumisen 
yhteydessä.
Ilmoittautumiset:
Kootusti piireittäin 7.5.2021 mennessä
e-mail: edvard.mononen@gmail.com
ja heikki.naukkarinen@ovako.com
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, sarja, 
syntymävuosi, sotil sarvo, yhdistys ja piiri.
Osallistumismaksu:
30 € kilpailija ja viesti 35 €/joukkue.
Suoritukset kootusti piireittäin 7. 5.2021 mennessä
Imatran reserviläiset ry:n tilille: FI05 4108 0010 4637 79
viite: pistooliampumajuoksu 5/2021
Majoitus: Majoitusvaihtoehtoja löytyy esim. sivulta 
https://www.imatrainfo.fi
Lisätietoja:
Kilpailunjohtaja Edvard Mononen , puh. 040 4121 960 ja 
sähköposti edvard. mononen@gmail.com
Huolto:
Kanttiini kilpailupaikalla. Osallistumismaksuun sisältyy 
riistakeittolounas

Tervetuloa Imatralle Etelä Karjalaan!
Imatran Reserviläiset ry ja Imatran 

Reserviupseerikerho ry

RESUL:N

RESERVILÄISAMMUNNAN 
SM-KILPAILUT SÄKYLÄN 

HUOVINRINTEELLÄ
RESUL:n Reserviläisammunnan 

SM-kilpailut ammutaan Säkylän Huovinrinteen 
ampumaradoilla 3.7.2021 kello 09.00 alkaen.

Lajit PA1 ja PA2 ammutaan itse lataavalla kertatuli 
kiväärillä, aseen kaliiberin tulee olla 5,45 – 8,00 mm.
Lajit PA3 ja PA4 ammutaan itselataavalla pistoolilla. 
Aseen kaliiberin tulee olla vähintään 9,00 mm.
Tarkemmat säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi 
(Etusivu/Säännöstö/Säännöt/Ammuntojenlajisäännö/ 
Reserviläisammunnat)
Aikataulu
Kilpailukanslia avoinna lauantaina 3.7. kello 07.00 alkaen
Kilpailujen avajaiset lauantaina 3.7. kello 08.30
Kilpailujen ensimmäiset erät lauantaina 3.7. kello 09.00 alkaen
Kilpailukanslia on kilpailukeskuksessa.
Palkintojen jako kilpailukeskuksessa välittömästi 
kilpailun jälkeen.
Palkinnot
Jokaisessa lajissa palkitaan 3 parasta mestaruusmitalein. 
Neljän lajin yhteistuloksissa palkitaan 3 parasta 
mestaruusmitalein. Joukkuekilpailut joka lajissa. 
Kokonaiskilpailussa tasapisteissä paremmuus 
ratkaistaan PA2 sijoituksen mukaan.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin 14.6. kello 16.00 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen vsres@co.inet.fi
Jälki-ilmoittautumiset piireittäin sähköpostilla 24.6. 
mennessä kello 16.00 mennessä osoitteeseen 
vsres@co.inet.fi (henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei 
huomioida).
Kilpailuun otetaan max 90 osallistujaa.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 25 euroa/laji, joka pitää 
olla maksettuna 28.6.2021 kuluessa reservipiirin tilille 
FI28 5710 0420 0789 17. Maksu tapahtuu piireittäin. 
Viesti maksuun: Reserviläisammunta 2021
Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 50 euroa/
laji, joka on maksettava 28.6. kuluessa reservipiirin 
tilille FI28 5710 0420 0789 17. Maksu tapahtuu 
piireittäin. Viesti maksuun: Reserviläisammunta 2021
Mikäli osallistumismaksut ovat suorittamatta, evätään 
kilpailuun osallistuminen!
Vakuutukset
Kilpailijoilla tulee olla maksettu ampujain vakuutus 
(SAL/RES/RU/MPKL). Vakuutuksen voimassaolo tullaan 
tarkastamaan ennen ammuntoja. Mikäli kilpailija 
ei kykene esittämään vakuutuksen voimassa oloa, 
evätään kilpailijalta osallistuminen. Vakuutuskortti/
kuitti maksusta pitää ottaa mukaan! Myös jäsenkortti 
mukaan!
Huolto
Kilpailukeskuksessa on myynnissä, kahvia, virvokkeita.
Kilpailun johtaja
Kilpailun johtajana toimii Johannes Kossila
Kilpailun tekninen asiantuntija
Teknisenä asiantuntijana toimii Marko Patrakka, 
+358505570761
Tiedustelut
Erkki Lehmus +358401608001
Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirit

MILCOMP-FINLAND
-SOTILASMONIOTTELU

15.-16.05.2021
Kilpailukeskus: Hennala/Hälvälä, Lahti
Lajit: 150m kivääri
 25 m pistooli
 sotilasesterata
 esteuinti
 käsikranaatinheitto
 suunnistus
Aikataulu:
15.05.2021
12.00 esterata + käsikranaatinheitto Hennala
15.00 esteuinti Hennala
17.00 suunnistus Hennala
16.05.2021
12.00 kivääriammunta Hälvälä
14.00 pistooliammunta Hälvälä
16.00 palkintojen jako Hälvälä
Säännöt: http://bit.ly/Milcomp
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/MilcompFinland
Yhteyshenkilö: Wille Viittanen
Puh. 040 581 8958, wille.viittanen@wiitta.fi

TERVETULOA LAHTEEN!
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Kari Kandelberg

Pirkka-jotos on Reserviläis-
urheiluliiton virallinen talvi-
jotos. Tänä vuonna TAKO-
RU järjesti sen hajautettuna 
20. -21. maaliskuuta. Turun 
Reserviupseerit ry. päätti 
osallistumisesta pitkän jo-
tostauon jälkeen, kun Klaus 
Sellman innosti meitä jouk-
kueen kasaamiseen. Kolmen 
hengen ryhmä Klaus, Juk-
ka Polari ja tämän jutun 
kirjoittaja lähtivät jotoksen 
retkeilysarjaan, sotilasam-
puminen olisi edellyttänyt 
siirtymistä Tampereelle tai 
Lahteen. 

Etäjotos oli uusi kokemus, 
alkoikin siitä, että järjestäjil-
le kerrottiin edellispäivänä 
suunniteltu reitti älypuhe-
limella. Aamu 7.00:n bus-
silla Tortinmäkeen.  Reppu 
ja majoitusvälineet selkään, 
vaatteet ja kengät säävara-
uksella. Keli on kevättä, lun-
ta ja tuulta, jumppaamme 
tietä pitkin Vajosuon ulkoi-
lureitille.

Ensimmäinen tehtävä on 
tuttu jotoksista tuttu kra-
naatinheitto, tällä kertaa 
omin kivin. Kuvaamme 
heitot ja lähetämme videon 
Pirkkalaan. Pientä sähläystä 
alkuun, liian pitkän videon 
lähettäminen vie aikansa. 
Suo on jäässä, mutta pitkos-
puut ovat tarpeen. Väliin su-
kellamme syvälle metsään, 
kivikkoista ja kallioista, 
polku risteilee. Reiteillä on 
kuljettu, mutta jäätynyt pol-
ku on liukas.

Etätehtäviä pukkaa tun-
nin välein kännykkään, 
osassa tehtäviä olisi läppä-
ri helpompi, mutta taiste-
lemme vastauksia. Yksi jää 
tekemättä, se olisi edellyt-
tänyt Morse-aakkosten 
tunnistusta, sekin olisi on-
nistunut johdettuna. Tunnis-
tamme lentokoneita, suun-
nittelemme miinakenttiä ja 
suoritamme ilmavalvontaa. 
Perussotilaallista osaamis-
ta, jota on mukava kerrata 
sissiolosuhteissa. Tehtävistä 
saa pisteitä kilpailusijoitusta 
varten. 

Yksi tehtävä on kuvata 
eläimiä, meitä ei keli sen 
suhteen suosinut. Joku on 
tehnyt hevosen pääkallosta 
toteemin suolle. Miksi ?

Viirupöllön huuto yössä
Metsässä rauhallista, satun-
naiset kulkijat ohittelevat. 
Välillä kuljemme paikallis-
teitä pitkin uuden retkeily-
reitin alkuun, viileä keli pi-
tää liikkeessä, emme tarvitse 
taukoja. 27 kilometriä käve-
lyn jälkeen hämärä laskeu-
tuu hiljalleen. Jäämme yöksi 
Rehtsuon uudelle laavulle, 
se tuoksuu puulle. Jäämme 
Jarin kanssa kovalle laavulle 
yöksi, Klaus laittaa oman 
pressulaavun pystyyn kuu-
sikkoon. 

Ensimmäiseksi tietenkin 
kynsitulet. Keräämme risuja 
sen verran, että tulta saa-
daan ylläpidettyä. Kahvia, 
ruokaa ja perinteinen mak-
karanpaisto iltapuhteina. 

Pimeys on aika totaalista, 
vaikka maa on vielä valkea-
na paikoittain. 

Metsän yö on hiljainen. 
Äkkiä sen katkaisee viiru-
pöllökoiraan ”Vuhu vuhu” 
huudot. Pimeässä metsäs-
sä se kuulostaa kuin yksi-
näinen iso eläin haukkuisi 
vieressä. Harvinainen ääni, 
viirupöllöpareja pesii vajaa 
kolme tuhatta paria Suo-
messa. Yö on viileä, ma-
kuupussissa kelpaa nukkua. 
Ylös auringon noustessa, 
reipas liike lämmittää ke-
hon. Tulet heti pystyyn, 
kahvia ja särvintä. Eilen 
tapaamamme yksittäistais-
telija ohittaa meidät, yö 
riippumatossa lienee ollut 
kylmä, vauhti on sen verran 
ripeää.

Jatkamme Kervan laa-
vulle, siellä on jo kulkijoil-
la tulet valmiina, taukoa 
ja täydennystä. Tahti on 
hidastunut eilisestä, liuk-
kaalla polulla ei kiire ole 
hyväksi, väliin katselem-
me karttaa mihin mennä. 
Tehtävät pysäyttävät liik-
keen, teemme videoita ja 
vastaamme kysymyksiin. 
Välillä videoiden teko nau-
rattaa, aiheessa pysyminen 
on vaikeaa. Reitti kulkee 
maatalon vierestä, isännällä 
on Porsche-traktorin romu, 
jonka päällä kuvailemme 
toisiamme. Pientä keven-
nystä tiukalle jotostami-
selle. Kiroamme huonoja 
merkintöjä, pieniä eksy-
misiä, kartamme ovat sen 
verran vanhoja, että reittejä 

on muutettu. Seuraillemme 
soratietä, huomaamme, että 
emme olekaan reitillä, iso 
maansiirtoalue on muut-
tanut maastoa. Päätämme 
mennä sen läpi, pääsemme 
helpoiten takaisin reitille. 

Kullavuoren tienoolla 
väkeä liikkuu jo poluilla. 
Kaunis aamu on houkutel-
lut pariskuntia koirineen ja 
perheitä lapsineen. Kolmen 
karun reppuselkäisen mie-
hen ilmestyminen metsästä 
herättää kommentteja. Puh-
kumme mäen päälle, mutta 
maisemia emme jää ihmet-
telemään.

Tulipa käytyä ja hyvä niin
Lyhennämme matkaa, ja-
loissa tuntuu, alkaa olla 
takki tyhjänä, liukas pol-
ku vie voimat nopeammin 
kuin arvasimmekaan. Silti 
GPS näyttää 22 kilomet-
riä reipasta marssia.  Maa-
lissa tyytyväisinä, partion 
menestyksestä ei kannata 
kertoa, tavoite oli, että saa-
daan hyväksytty suoritus, 
se tehtiin. 

Uusi tuttavuus oli älylait-
teiden tuomat etätehtävät, 
joita oli kiva tehdä keskellä 
metsää pienellä porukalla. 
Illalla kuuntelen kotona 
teamsissa järjestäjien kom-
mentteja ja muiden partioi-
den palautteita.  

Kun pitkästä aikaa saa-
tiin joukkue kasaan, TRU 
osallistuu myös jatkossa 
jotoksille, joihin pääsee 
mukaan, jos mieli tekee. 
Kovaa kuntoa ei tarvita, 

kovaa sotilaallista osaa-
mista ei edellytetä, kertaa-
mistahan tämä on enem-
män. Tarjoamme reipasta 
ulkona liikkumista saman-

henkisessä seurassa. Tule-
via tapahtumia ovat Jukola 
Rovaniemellä kesäkuussa 
ja mielenkiintoinen Pio-
neerijotos heinäkuussa. 

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160 

www.pwc.fi

Yrittäjien 
tukena jo  
60 vuotta

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

Turkulaiset Pirkka-jotoksel

Porschen penkillä Jukka Polari, ajo-opettajana Klaus 
Sellman.

Kari Kandelberg



2/2021 11

WWW.LEHTITEHDAS.COM

Lounaismaan 
Osuuspankki

Perinteinen, luonnonöljypohjainen Virtasen 4 Öljyn Laatumaali imeytyy 
syvälle puun sisään. Siksi se ei lohkeile irti vaativissakaan olosuhteissa.

Vaadi sinäkin talomaaliksesi öljymaalien napakymppi,
Virtasen 4 Öljyn Laatumaali* !

MAALI,  JOKA OSUU PUUN YTIMEEN
VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

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

Jälleenmyyjien yhteystiedot:  www.virtasenmaalitehdas.fi

VIRTASENmaalitehdas
TESTIVOITTAJALAATUA*

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

Laakkonen RAISIO
Veljekset Laakkonen Oy
Nikkarinkatu 1, 21280 Raisio

Vaihde 010 214 7800
Myynti: ma-pe klo 9–18, la 10-15
Huolto ja varaosat: ma-pe klo 7.30–17

Puheluhinnat 010-yritysnumeroon: lankapuh. 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min., 
matkapuh. 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sis. alv 24 %.

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

Yllättävän helppoa

SATAKUNNANKATU

Turun  
Tilipalvelut Oy

Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku

puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110

e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

SILIKONITUOTTEET

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

TERVE TURKU.
Kun tapahtuu ja sattuu, Turun Terveystalo 

päivystää. Tervetuloa. 

Etäpalvelut ja nettilääkäri ovat apunasi  
ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteistyössä työterveys tukee työpaikkoja  
voimaan hyvin ja tekemään tulosta.

Turku
Naantali
Lieto
puh. 030 6000*
terveystalo.com

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

8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Varsinais-Suomen Reserviläispiirin  
historiateos, 384 sivua täyttä asiaa  

20€ / kpl

Ota yhteys joko oman yhdistyksesi  
puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan  

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

– Itsellesi tai lahjaksi – KUUSI  
VUOSIKYMMENTÄ  

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ  
1959 – 2019
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MERKKIPÄIVÄT

www.turunsanomat.fi 

Pienistä iloista suuriin uutisiin

 
 
 
 

Logistiikkapalveluja 
Turun satamassa 

 
 
 

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

 

TurkuSteve 

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

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

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

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

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.

TOUKOKUU

98 VUOTTA
15.5. Yliluutnantti Lauren Lasse Parainen 

93 VUOTTA
27.5. Yliluutnantti Leso Harto Salo 

92 VUOTTA   
5.5. Alikersantti Muntila Hannu Uusikaupunki

91 VUOTTA   
30.5. Yliluutnantti Saarela Olli Särkisalo 

90 VUOTTA   
3.5. Luutnantti Myllymäki Erkki Raisio 
11.5. Majuri Elonheimo Matti Espoo 
14.5. Luutnantti Nieminen Touko Raisio 

85 VUOTTA   
27.5. Insinööriyliluutnantti Torniainen Kalevi Naantali 
28.5. Yliluutnantti Lalla Urpo Kaino Uusikaupunki

80 VUOTTA   
4.5. Luutnantti Kuosa Osmo Turku 
10.5. Ylikersantti Särkilahti Heikki Antero Taivassalo 
12.5. Eversti Rajahalme Esko Juhani Turku 
16.5. Ylikersantti Jaakkola Heikki Heimo Mynämäki 
20.5. Luutnantti Andsten Raimo Salo 
23.5. Majuri Impiwaara Heikki Turku 

75 VUOTTA   
2.5. Insinööriluutnantti Paetau Curt-Johan Parainen 
3.5. Majuri Mäkelä Tuomo Loimaa 
6.5. Alikersantti Uusitalo Kalle Juhana Koski Tl 
11.5. Yliluutnantti Koivisto Pekka Juhani Turku 
17.5. Yliluutnantti Helminen Heikki Loimaa 
17.5. Luutnantti Selkämö Matti Väinämö Laitila 
20.5. Vääpeli Niinistö Kari Tapio Salo 
23.5. Luutnantti Neva Martti Turku 
25.5. Kapteeni Tähtinen Markku Tapani Naantali 
26.5. Luutnantti Lindström Harri Paimio 
28.5. Luutnantti Naavasalo Matti Naantali 
29.5. Yliluutnantti Saarinen Kauko Kalervo Mynämäki 

70 VUOTTA   
14.5. Majuri Lindell Olli-Pekka Juhani Turku 
14.5. Kapteeniluutnantti Paananen Heikki Kaarina 
19.5. Kersantti Lehtovaara Jarmo Erik Kaarina 
20.5. Alikersantti Seiko Heikki Toivo Laitila 
25.5. Vänrikki Arosilta Ilmo Kalevi Salo 
26.5. Yliluutnantti Nyberg Raimond Viking Parainen 
28.5. Alikersantti Hiivola Kari-Matti Tapio Mietoinen 

60 VUOTTA   
3.5. Alikersantti Tölkki Pasi Kalevi Nousiainen 
17.5. Alikersantti Vaajasaari Riku Antero Masku 
22.5. Kapteeni Lehtonen Juha Heikki Naantali 
23.5. Alikersantti Lusenius Seppo Tapio Piikkiö 
28.5. Jääkäri Junttila Ari Pekka Mynämäki 
31.5. Alikersantti Hauhtonen Jarmo Tapani Mynämäki 

50 VUOTTA   
8.5. Vänrikki Keskinen Kimmo Kalevi Turku 
23.5. Jääkäri Markonsaari Veli Matti Kaarina 
24.5. Alikersantti Vesterinen Iiro Eino J Marttila 
26.5. Yliluutnantti Heikkinen Oula Kaarina 
31.5. Ylivääpeli Kuusinen Ville Velkua 
    
KESÄKUU   

99 VUOTTA   
14.6. Yliluutnantti Reku Kalevi Turku 

92 VUOTTA   
15.6. Vänrikki Hantula Kusti Kullervo Kaarina 
16.6. Yliluutnantti Vainio Matti Olavi Lieto 
17.6. Yliluutnantti Häyry Reijo Johannes Turku 
20.6. Kersantti Pietilä Kauno Uusikaupunki 
23.6. Kersantti Heinonen Jukka Turku 
26.6. Alikersantti Mäkipää Pekka Loimaa 

91 VUOTTA   
17.6. Kapteeni Rantala Pekka Pöytyä 
20.6. Kersantti Luotio Leo Salo 
23.6. Kapteeni Selander Bo-Arno Turku 

90 VUOTTA   
6.6. Vänrikki Laakso Viljo Tarvasjoki 
8.6. Vänrikki Wendt Ernst Kaarina 
13.6. Kersantti Läksy Raimo Masku 
24.6. Luutnantti Limnell Rainer Parainen 
25.6. Vänrikki Peltonen Kai Naantali 

85 VUOTTA   
12.6. Ylikersantti Hellberg Raimo Kalervo Turku 

80 VUOTTA   
8.6. Yliluutnantti Peromaa Pekka Alastaro 
12.6. Kapteeni Haapanen Timo Alastaro 

13.6. Yliluutnantti Seisto Matti Kisko 
23.6. Majuri Pettilä Kalle Salo 
 Ei vast.ottoa
27.6. Majuri Nieminen Heikki Olavi Naantali 

75 VUOTTA   
1.6. Ei sot.arvoa Pelli Anneli Alastaro 
2.6. Vänrikki Karmakoski Juhani Raisio 
8.6. Insinöörikapteeni Sirola Pertti Raisio 
10.6. Luutnantti Rentto Jaakko Turku 
12.6. Vänrikki Auer Markku Aslak Parainen 
12.6. Vänrikki Högnäs Göran Turku 
14.6. Ylikersantti Onninen Ilmo Kaarina 
15.6. Yliluutnantti Kippo Erkki Olavi Mynämäki 
15.6. Ylikersantti Pakarinen Timo Naantali 
15.6. Kapteeni Uusi-Heikkilä Yrjö Somero 
20.6. Kapteeni Kovasiipi Jarkko Samuli Västanfjärd
25.6. Kersantti Tuominen Touko Salo 
26.6. Luutnantti Lankinen Eino Juhani Naantali 
26.6. Alikersantti Satopää Rauno Turku 
26.6. Luutnantti Veromaa Jyrki Turku 
29.6. Yliluutnantti Havola Pekka Antero Parainen 

70 VUOTTA   
1.6. Luutnantti Punta Kimmo Juhani Mynämäki 
3.6. Kersantti Lindholm-Ventola Henry Laitila 
6.6. Alikersantti Haapasalo Jouko Henrik Turku 
7.6. Alikersantti Olin Mauri Paavali Pöytyä 
9.6. Ylikersantti Meri Aulis Antero Parainen 
14.6. Alikersantti Saarinen Jussi Vilho Loimaa 
15.6. Sotilasmestari Hynnä Tuomo Turku 
17.6. Luutnantti Rautanen Jaakko Loimaa 
24.6. Alikersantti Markula Olavi Kalervo Loimaa 
26.6. Kersantti Perimaa Pentti Olavi Parainen 

60 VUOTTA   
1.6. Alikersantti Häkkinen Seppo Turku 
1.6. Majuri Mäntyharju Jarmo Olavi Oripää 
4.6. Ylikersantti Aaltonen Jari Keijo Olavi Kaarina 
5.6. Majuri Leikkonen Pekka Viljo Perniö 
6.6. Yliluutnantti Kopperoinen Heikki Juhani Turku 
7.6. Vääpeli Uusitalo Leif Henrik Turku 
9.6. Panssarijääkäri Iinto Ari Pöytyä 
17.6. Ei sot.arvoa Kauppila Jari Juhani Mynämäki 
25.6. Sotamies Salmela Hannu Kalervo Turku 
29.6. Alikersantti Hörkkö Juha Kalervo Piikkiö 

50 VUOTTA   
1.6. Alikersantti Mäkilä Antti Pöytyä 
8.6. Luutnantti Toivonen Riku Loimaa 
11.6. Kapteeni Isoniemi Tommi Sameli Turku 
13.6. Korpraali Karlsson Peter Johannes Raisio 
15.6. Kersantti Laaksonen Tapio Raisio 
17.6. Kersantti Hyttinen Lauri Kari Antero Masku 
18.6. Vääpeli Leppänen Esa Tapani Turku 

Loistava valikoima uusia Volvoja

Nyt heti ajoon
LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi

Rieskalähteentie 75, TURKU    |   Örninkatu 13, SALO

Seuraava numero ilmestyy
24.6.2021 

Aineisto seuraavaan lehteen
7.6. mennessä


