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PIIRIKIRJOITUS

Tämä kesäkuun Parivartio-
lehti sisältää perinteises-
ti tiedot lippujuhlapäivän 

ylennyksistä ja palkituista maa-
kuntamme aktiiveista. Siksi aihe 
sopii myös hyvin tähän puheen-
johtajiston kirjoituspalstalle. Pal-
kitsemiset ja eri kannusteet ovat 
yksi tapa motivoida ja palkita 
aktiivisten reserviläisten tekemää 
työtä. 

Monelle ansiomitali tai muis-
taminen ei ole kuitenkaan pää-
asia, vaan tekeminen ja osallis-
tuminen toimintaan. Kukaan ei 
kuitenkaan kiellä sitä, etteikö 
muistaminen ja huomioimi-
nen tekisi sen saajaa iloiseksi 
ja motivoituneeksi toimimaan 
jatkossakin. Mitä kaikkia kei-
noja meillä on Reserviläispii-
reissä käytettävissä esimerkiksi 
palkitsemisiin?

Palkitsemisvaihtoehtoja on 
moniakin. Piireillä ja liitoilla 
on olemassa molemmilla omat 
huomionosoituksensa ja niiden 
yhteydessä mainittu myöntämi-
seen liittyvät perusteet. Tämän 
lisäksi esimerkiksi Reserviläis-
liitossa yhdistykset voivat myös 
vuosittain esittää ehdokkaita 
vuoden reserviläiseksi tai vuo-
den malliyhdistykseksi. Samat 
palkinnot ovat jaossa joka vuo-
si myös piireissä, mutta har-
vemmin kukaan yhdistys on 
esityksiä tehnyt näihin valin-
toihin.

Liikunnan merkitystä ei voi 
liiaksi korostaa missään koh-
taa ja siksi on hyvä huomioida, 
että jäsenliittojen liikuntaliitto 
RESUL myöntää myös ansio-
mitaleja vuosittain yhdistysten 
tekemien hakemusten perus-
teella. Varsinais-Suomen piiri-
en alueilla on varsin aktiivista 
väkeä liikunnan parissa, jotka 
tekevät paljon töitä eri liikun-
tatapahtumien järjestämisen 
eteen.  Edellä mainittujen pal-
kitsemisten lisäksi on muitakin 
vaihtoehtoja aina valtiollisista 
merkeistä muihin maanpuolus-
tusmitaleihin.

Kannustammekin kaikkia yh-
distysten puheenjohtajia ja halli-
tuksia tulevaisuudessa huomioi-
maan omat jäsenet ja käyttämään 
edellä mainittuja palkitsemisia 
hyödyksi. Nimenomaan huomi-
oimaan ne jäsenet, jotka eivät 
istu hallituksissa tai toimikun-
nissa, mutta ovat aina mukana, 
kun tapahtumia järjestetään. 
Piirissä autamme mielellämme 
näissäkin asioissa teitä ja opas-
tamme haussa. Palkitseminen on 
yksi tapa, mutta miten muuten 
voimme kannustaa ja motivoida 
jäseniämme. 

Unohdammeko joskus, että 
kannustamista voi olla jo se, 
että yritämme saada esimerkik-
si jotokselle mukaan yhdistyk-
sestä uusia jäseniä, se voi olla 
pieni kiitos tai muistaminen 

merkkipäivänä, lähes mitä ta-
hansa taivaan ja maan välillä. 
Kannustaminen on myös sitä, 
että me päättävissä elimissä 
ja hallituksissa olevat henki-
löt osaamme nostaa osaavia 
tekijöitä esille ja antaa heille 
mahdollisuuksia päästä toteut-
tamaan asioita. 

Se on sitä, että kysymme mie-
lipiteitä muiltakin, kuuntelemme 
ja reagoimme myös siihen mitä 
olemme kuulleet. Meille reservi-
läisyhdistysten jäsenille monesti 
jäsenenä oleminen ja yhdistyk-
sen toimintaan osallistuminen on 
jo pelkästään motivoivaa. Hyvä 
porukka ja henki innostavat it-
sessään tekemään ja toimimaan. 
Vuosi vuodelta jaksaa keksiä uu-
sia ideoita ja kehittää toimintaa, 
kun on mukavat kaverit ympä-
rillä ja uusia tulee lisää. Pidetään 
tästä hyvästä tekemisestä jatkos-
sakin kiinni.

Mitä piirien palkitsemisen 
kehittämiseen tulee, niin pii-
reissämmehän on kerätty vuo-
sittain pisteitä yleistoiminnan-, 
jäsenhankinnan ja toiminta-
kilpailun ja urheilutoiminnan 
merkeissä yhdistyksissä ja tä-
män myötä palkittu yhdistyksiä 
edellisestä vuodesta seuraavan 
vuoden syyskokouksessa. Tä-
hän on yhdistysten kautta ha-
luttu muutoksia ja niitä tämän 
vuoden aikana valmistellaan, 
jotta syyskokouksessa on sitten 

esittää vuodelle 2022 uudet pal-
kitsemisen muodot ja kriteerit. 
Uskomme, että tästä saamme 
uuden hyvän mallin ja se mah-
dollistaa jokaisen yhdistyksen 
pärjäämisen, kunhan vaan sitä 
toimintaa on.

Korona on rajoittanut toimin-
taamme kohta puolentoista vuo-
den ajan. sitäkin suuremmalla 
syyllä, kun pääsemme tulevaisuu-
dessa palaamaan normaalimpaan 
arkeen, niin kannustetaan ja mo-
tivoidaan taas jäseniä maanpuo-
lustuksen pariin ja yhdistystoi-
mintaan mukaan.

Toivotan kaikille mukavaa ja 
rentouttavaa kesää.

Minna Nenonen
V-S Reserviläispiirin

puheenjohtaja

Kannusta, motivoi ja palkitse

Isoja ja isompia asioita

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri

Koronapandemia kuritti 
meitä ankarasti talven ja 
kevään aikana. Suuri osa 

suunnitelluista tapahtumista jää 
odottamaan uusi aikoja. Ta-
pahtumia ja tilaisuuksia saatiin 
kuitenkin pidettyä etäyhteyk-
sin. Toukokuun maastourhei-
lutapahtumille etsitään uudet 
ajankohdat elo-syyskuulle. Nyt 
tilanne näyttää kuitenkin valoi-
sammalta. 

Kesäkuun tapahtumia on 
pystytty järjestämään suun-
nitellusti. Ja jatkokin näyttää 
hyvältä. Meidän kaikkien tulee 
kuitenkin kantaa edelleen vas-
tuumme; noudattamalla suosi-
tuksia, ottamalla koronaroko-
te vuorollamme ja malttamalla 
matkustaa ainakin alkukesän 
kotimaassa.

Piirien vastuulla on 3.7. Re-
serviläisurheiluliiton reservi-
läisammuntojen mestaruuskil-
pailujen järjestäminen. Sinulla 
on vieläkin mahdollisuus olla 
yksi toimitsijoista. Ilmoittaudu 
pikaisesti toiminnanjohtajalle 
(vsres@co.inet.fi).

Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Timo Kivinen totesi 

4.6. Twitterissä muun muassa:
”Pysähdymme tänään het-

keksi arvostamaan aiempien 
sukupolvien, mutta myös omaa 
työtämme suomalaisten turval-
lisuuden eteen. Turvallisuus ei 
ole nykymaailmassa itsestään 
selvä asia. Sen eteen on tehtävä 
määrätietoisesti töitä. Teemme 
yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa parhaamme, jotta Suo-
mi on jatkossakin turvallinen 
maa kaikille suomalaisille.”

”Kansalaisten luottamuk-
sen säilyttäminen asevelvolli-
suuden elinvoimaisuuteen on 
entistä tärkeämpää. On hyvä, 
että parlamentaarinen komi-
tea selvittää asevelvollisuuden 
kehittämistä niin yksilön kuin 
yhteiskunnan näkökulmasta 
- unohtamatta sitä, että ase-
velvollisuutta ylläpidetään so-
tilaallisen maanpuolustuksen 
tarpeisiin.”

”Nykymaailman moniulot-
teisia uhkia vastaan ei voida 
kuitenkaan puolustautua vain 
yhdellä keinolla tai yhden toi-
mijan toimenpitein, vaan tar-
vitaan laajaa yhteistyötä eri 
viranomaisten, järjestöjen ja 

elinkeinoelämän kanssa. Tätä 
yhteistyötä on edelleen tiivis-
tettävä.”

Viisaita sanoja, joita meidän 
kaikkien kannattaa miettiä ja 
ottaa omassa toiminnassaan 
huomioon.

Ensi vuodelle tullaan mo-
lemmille piireille valitsemaan 
uudet puheenjohtajat. Reser-
viupseeripiirin puheenjohta-
jalla Johannes Kossilalla tulee 
täyteen sääntöjen määrittämä 
määräaika ja Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Minna Nenonen 
aloittaa Reserviläisliiton toi-
minnanjohtajana viiden vuo-
den määräaikaisen tehtävän 
elokuun alussa. 

Nyt on aika yhdistyksissä ja 
jäsenten mielissä aloittaa uusi-
en puheenjohtajien etsintä. Oli-
si tietysti hyvä, jos ehdokkaita 
löytyisi molemmille piireille 
useampia. Hyviä ehdokkaita 
löytyy varmasti etsimällä ja 
hakemalla! Toivotan Minnal-
le onnea ja menestystä uuteen 
tehtäväänsä Reserviläisliitossa.

Onnittelut ansaitsevat ylen-
netyt ja palkitut. Näiden asi-
oiden eteen henkilöt ovat an-

taneet merkittävän panoksen 
yhteisen isänmaamme ja ko-
konaisturvallisuutemme par-
haaksi.

Miellyttävää ja poutaista ke-
sää suvivirren uuden säkeis-
tön sanoin ” Vaik alkais kesät, 
talvet toisiaan muistuttaa tai 
valon aikaa päästäis yhdes ei 
juhlimaan. Sä anna meidän, 
Luoja, oppia luottamaan ett 
kirkkauttas pysty ei varjot voit-
tamaan (sanat: Tuuli Chara-
lambous)”

Erkki Lehmus
päätoimittaja

Sinun 
turvasi
Lapsuudessa opittujen virsien sanat 
toivat monille turvaa jatkosodan al-
kaessa 80 vuotta sitten. Sota-aikana 
monet kokivat ihmeellisiä pelastumi-
sia ja varjelusta. Sukupolvellemme 
on säästynyt runsaasti tuon ajan 
kiitollisia ja omakohtaisia kirjoituk-
sia selittämättömistä varjeluksista.  

”Kun ihminen on joka hetki sen 
tosiasian edessä, että voi silmänrä-
päyksessä siirtyä ajasta iäisyyteen, 
panee se vakavasti ajattelemaan 
kuolematonta sieluaan. Meillä pio-
neeripataljoonassa oli keskenämme 
puhetta siitä, että täällä aivan niin 
kouriintuntuvasti toteaa Jumalan 
olemassaolon, joka auttaa, suojelee 
ja varjelee”, kertoo vänrikki Nas-
tolasta.

Nainen Kuopiosta kertoo, kuinka 
laulaminen antoi turvaa ja suojaa. 
”Kotimme sijaitsi Sortavalan reser-
vikasarmialueella. Kun sota alkoi ja 
ilmahälytykset, kyselivät lapsemme 
missä oli meidän pommisuojamme. 
Sitähän ei ollut käsin valmistettuna 
asuinseudullamme. Sen sijaan neu-
voin lapsiani pakenemaan laulun 
sanojen välityksellä sinne, mistä apu 
tulee. ”

Pommikoneiden jylyssä äiti, isä ja 
kolme lasta veisasivat virttä: ”Kun 
on turva Jumalassa, turvassa on pa-
remmassa kuin on tähti taivahalla, 
lintu emon siiven alla.”  Tätä vei-
satessa koti sai täysosuman. Sohva, 
jossa kaksi lasta istui sekä vaunut, 
jossa puolivuotias makasi, tuhou-
tuivat, mutta lapset eivät saaneet 
naarmuakaan. 

Kovin erilaista olivat aikamme ja 
maailmamme kahdeksankymmentä 
vuotta sitten. Jumala on sama. Vai-
keudet erilaiset. Varjelus on sama. 
Sinulle!

"Sinun turvasi on ikiaikojen Ju-
mala, sinua kannattavat iankaikkiset 
käsivarret.” 5. Moos. 33:27.

Tom Säilä

Heidi Silvander

Kovan onnen kevät-SRA 
-kilpailut saatiin vihdoin 
pidettyä yhden radan vaih-
doksen ja kahden päivä-
määrämuutoksen jälkeen. 
Ajankohdaksi valikoitui 
koulujen päättäjäisviikon-
loppu ja koronarajoitukset 
muokkasivat ryhmäkokoja 
mutta siitä huolimatta 
osallistujia oli mukavasti 
ja kahtena päivänä yh-
teensä 80 ampujaa pääsi 
miettimään vinkeiden ras-
tien suoritustapaa. Koska 
kyseessä oli Varsinais-Suo-
men piirinmestaruuskilpai-
lu, etusijalla olivat oman 
piirin ampujat mutta lopul-
ta myös piirin ulkopuolisia 
mahtui mukaan, vaikkeivät 
palkinnoista voineetkaan 
kisailla. 

Rastisuunnittelijat olivat 
keksineet tälläkin kertaa 
loistavia rasteja iloksem-
me. Lyhyellä pistoolirastil-
la soviteltiin osumat pienis-
tä aukoista ohi EA-taulujen 
ja pitkällä pistoolirastilla 
harvoin kilpailuissa näh-
dyt läpäisevät taulut aihe-
uttivat suoritustavan hyvin 
tarkan suunnittelun, ettei 
hyvästä osumasta saanut 
kaupan päällisiksi osumaa 
takana sijaitsevaan EA-
tauluun. 

Haulikkorasti vaati hie-
man notkeutta lähtöasennon 
ollessa maaten jalattomalla 
sängyllä. Kiväärirasteilla 
kurkattiin nurkkien taakse 
ja yritettiin saada osumat 
kaikkiin tauluihin, joita 
löytyi niin seinien takaa, 
puiden alta kuin lavakorok-
keelta alas katsoenkin. Sa-
malla rata-alueella samojen 
monttujen rajoituksilla on 
vaikea keksiä uutta kilpai-
luista toiseen. 

Kilpailun saa läpi suju-
vasti ja nopeasti lyhyillä pe-
rusrasteilla tai sitten uusia 
kuvioita voi järjestää yhdis-
telmärasteilla, jolloin rastin 
suoritusaika sekä odotusai-
ka rastille pitenevät. Näissä 
kilpailuissa vaihtelua toi 
yhdistelmärasti, joka am-

muttiin kahdessa montussa 
haulikolla sekä kiväärillä. 
Haulikolla piti löytää kiek-
koja renkaiden sisältä ja 
kivääriosuudella askelku-
viot täsmätä vain tietyistä 
kohdista näkyvien taulujen 
kanssa. 

Aurinko kärvensi, 
hiki virtasi
Molempina kilpailupäivi-
nä kuuluikin useamman 
kilpailijan suusta, kuinka 
suoritusten aikana oli ihan 
pihalla! Rastin tutustumis-
ajalla tarkoin suunniteltu 
kuvio hävisi mielestä use-
ammalla rastilla jo heti toi-
sen taulun jälkeen ja aihe-
utti monesti lisäaskeleita ja 
-laukauksia, jotta kaikissa 
tauluissa olisi osumat. Ai-
na ei osumia kaikista tau-
luista löytynytkään mutta 
se oli vain osoitus siitä, 
etteivät rastit olleet liian 
helppoja.

Oman lisänsä kilpailu-
viikonloppuun toi suoras-
taan kärventävä aurinko 
mutta toisaalta odotusai-
ka rasteille oli mukavam-
pi viettää kesäsäässä kuin 
räntäsateella. Hiki virtasi, 
kolhuja ja hylkäyksiä tuli 
muutama mutta kaikkiaan 
kilpailuissa oli loistava 
meininki, hienoja onnistu-
misia ja paljon ruskettunei-
ta hymyjä. 

Rastit olivat upean haas-
tavia, siitä iso kiitos suun-
nittelijoille ja rakentajille. 
Rasteilla oli mukava pö-
hinä kumpanakin päivä-
nä, siitä iso kiitos kaikille 
toimitsijoille. Kilpailuja on 
mukava järjestää kun tuli-
joita riittää, siitä iso kii-
tos kaikille osallistujille. 
Loimaa kiittää ja kuittaa, 
näkemisiin!

Yhdistetyt tulokset:
1 Seppänen, Niko AVO H, 100.0000 % 

Loimaan Seudun Reserviläiset ry
2 Purhonen, Mikko AVO H, 91.7596 % 

Rauman Seudun Reserviläiset ry
3 Pentinmäki, Jari AVO H, 90.3970 % 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
4 Kuuskoski, Sakari AVO H, 87.7956 % 

Kyrön Seudun Reserviupseerit ry
5 Salo, Jani AVO H, 86.6636 %
 Loimaan Seudun Reserviläiset ry
6 Sievänen, Jari AVO H, 86.3404 %
 Rauman Reserviupseerikerho ry
7 Haakana, Henri AVO H, 85.9925 % 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
8 Kuisma, Eetu AVO H, 85.0475 %
 Mynämäen Seudun Reserviläiset ry
9 Kössi, Jani AVO H, 84.1213 %
 Mynämäen Seudun Reserviläiset ry

10 Mäkinen, Mikko AVO H, 83.3789 % 
Harjavallan Reserviläiset ry

H avoin palkitut:
1 Seppänen, Niko AVO H, 100.0000 % 

Loimaan Seudun Reserviläiset ry
2 Pentinmäki, Jari AVO H, 90.3970 % 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
3 Kuuskoski, Sakari AVO H, 87.7956 % 

Kyrön Seudun Reserviupseerit ry

H vakio palkitut:
1 Mäntylä, Tero VAKIO 100.0000 % 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
2 Palonen, Eetu VAKIO 96.4475 %
 Laitilan Reservinaliupseerit ry
3 Schwela, Tuomo VAKIO 96.2873 % 

Turun Reserviupseerit ry

H50 avoin palkitut:
1 Lujan, Reino AVO 100.0000 %
 Loimaan Seudun Reserviläiset ry
2 Tengström, Turkka AVO 96.5896 % 

Taivassalon-Kustavin Reserviupseerit ry
3 Asikainen, Kari AVO 93.0239 %
 Turun Reserviupseerit ry

H50 vakio palkitut:  
1 Mäntylä, Tero VAKIO 100.0000 % 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry
2 Appelsiin, Hannu VAKIO 93.4902 % 

Mynämäen Seudun Reserviläiset ry
3 Rinne-Rahkola, Ilkka VAKIO 62.6386 

% Pöytyän Seudun Reserviläiset ry

TST palkitut: 
1 Kuuskoski, Oskari VAKIO 100.0000 

% Raision Reserviupseerit ry

2 Lehto, Matias AVO 66.2723 %
 Turun Reserviupseerit ry
3 Hietamäki, Markus VAKIO 66.8545 % 

Raision Reserviupseerit ry

D palkitut: 
1 Silvander, Heidi VAKIO 74.7064 %
 Loimaan Seudun Reserviläiset ry
2 Mäki, Henna AVO 56.5010 %
 Loimaan Seudun Reserviläiset ry

Joukkue avoin palkitut:
Loimaan Seudun Reserviläiset ry:
Niko Seppänen, Jani Salo, Reino Lujan

Joukkue vakio palkitut:
Mynämäen Seudun Reserviläiset ry: 
Hannu Appelsiin, Konsta Elomo, Jukka 
Lehtonen

Kevät-SRA 2021 -kisa käytiin iloisella mielellä auringon paahteessa 

Notkeutta ja hoksnokkaa

Kiväärirastin pitkospuilla ehti ottaa välihuilin seuraavaa 
ryhmää odotellessa.

Heidi Silvander

Kilpailijat pääsivät oikaisemaan ruotonsa haulikkorastin lähdössä.

Pistoolirastin läpäi-
sevät taulut vaati-
vat tarkkuutta.
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ASIANTUNTIJALTA

LYHYET
AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

N aiset eivät ole asevelvolli-
sia, mutta voivat omasta 
hakemuksestaan suorittaa 

varusmiespalvelusta vastaavan 
asepalveluksen. Naisten vapaa-
ehtoinen asepalvelus ei sisältönsä 
osalta käytännössä eroa varusmies-
palveluksesta ja usein puhekielessä 
palvelustaan suorittavia naisia kut-
sutaankin varusmiehiksi.

Keskeisin ero miehiin naisten 
vapaaehtoiseen palvelukseen 
määrättyjen osalta on mahdol-
lisuus peruttaa palvelukseen as-
tuminen omalla ilmoituksella, ja 
keskeyttää jo alkanut palvelus 
ensimmäisen 45 vuorokauden 
aikana. Palveltuaan 45 vuoro-
kautta naisten vapaaehtoises-
sa asepalveluksessa, alkavat 
asevelvollisuusulain asettamat 
velvoitteet koskea myös naisia, 
ja esimerkiksi käsky saapua 
reservin kertausharjoitukseen 
velvoittaa palveluksensa suo-
rittaneita. 

Naisten asepalveluksen suo-
rittaminen tuli mahdolliseksi 
17.2.1995 säädetyllä lailla nais-
ten vapaaehtoisesta asepalveluk-
sesta. Ensimmäiset naiset aloit-
tivat palveluksensa lokakuussa 
1995, jonka jälkeen kaikkiaan 
noin 9500 naista on koulutet-
tu Puolustusvoimien sodan ajan 
reserviin. Naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen kokeilu alkoi kah-
dessa joukko-osastossa, jolloin 
Ilmavoimien teknilliseen kouluun 
Hallissa ja Hämeen rykmenttiin 
Lahdessa astui palvelukseen 25 
naista. Naisten vapaaehtoisen 
asepalvelukseen hakeutumisen 
osalta alkuinnostus oli kova, 
mutta 2000 luvulle tultaessa ha-

kijoiden määrät tasaantuivat ja 
jopa laskivat. 

Vuonna 2005 oltiin saavutettu 
tilanne, jossa hakijoiden määrä 
vakiintui noin 450 vapaaehtoi-
seen palvelukseen hakeutuvaan 
naiseen. 2010 luvun loppupuo-
lella määrät alkoivat selkeästi 
jälleen kasvaa ja vuosi 2021 oli 
hakijamäärien osalta ennätysvuo-
si 1675 hakijallaan. Lounais-Suo-
men aluetoimiston vastuualueelta 
palvelukseen haki 211 naista ja 
valintatilaisuuden jälkeen palve-
lukseen määrättiin 198 hakijaa.

Kaikki kykenevät valitaan
Aluksi naisille oli asetettu kiintiöt, 
mutta nykyisin kaikki halukkaat, 
jotka terveydentilansa ja muiden 
ominaisuuksiensa puolesta so-
veltuvat asepalvelukseen, pääse-
vät palveluksensa aloittamaan. 
Maavoimien esikunta asettaa 
vuosittain saapumiserä- ja jouk-
ko-osastokohtaiset kiintiöt ilmoi-
tettujen ennakkohalukkuuksien 
perusteella. Palvelukseen hakeu-
tuminen toteutetaan vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä, 
jonka jälkeen aluetoimistot kut-
suvat kaikki esivalinnan läpäise-
vät erilliseen valintatilaisuuteen.

Valintatilaisuuden tarkoituk-
sena on tarjota ennakkoinfor-
maatiota palveluksesta, sekä 
varmistaa henkilön soveltuvuus 
palvelukseen. Koronarajoitusten 
aikana valintatilaisuus oli mah-
dollista järjestää terveyskeskuk-
sen suorittaman ennakkoterveys-
tarkastuksen tietojen pohjalta ja 
puhelinhaastatteluna. Lounais-
Suomessa päädyttiin kuitenkin 
henkilökohtaiseen tapaamiseen, 

ja tilaisuus toimeenpantiin kut-
suntojen kaltaisesti kolmen päi-
vän aikana useassa pienemmässä 
osastossa. 

Turun messukeskuksen tiloihin 
tukeuduttaessa kyettiin kaikissa 
tilanteissa säilyttämään riittä-
vät turvaetäisyydet, ja luonnol-
lisesti maskien käyttövelvoite 
sekä korostettu käsihygienia 
lisäsivät Koronaturvallisuutta. 
Tilaisuuden kestoa lyhennettiin 
merkittävästi normaalivuoteen 
verrattuna ja pääosa palvelusta 
koskevasta informaatiosta tar-
jottiin itseopiskelumateriaalina 
verkossa. 

Fyysisen tilaisuuden merkittä-
vin anti oli Puolustusvoimien toi-
mintaan syvällisesti perehtyneen 
lääkärin suorittama "kutsun-
tatarkastus", jonka perusteelle 
muutaman hakeutuneen kohdalla 
jouduttiin tekemään päätös sii-
tä, että tällä kerralla terveyden-
tila ei mahdollista palvelukseen 
määräämistä, vaikka ennakko-
tarkastuksessa oli esitetty palve-
luskelpoisuusluokkaa A. Pääosa 
hakijoista kuitenkin määrättiin 
palvelukseen oman halukkuuden 
mukaisesti. 

Hakijoiden kohtaaminen fyy-
sisesti antoi selkeämmän kuvan 
hakijan motivaatiosta ja sovel-
tuvuudesta. Henkilökohtaisesti 
keskustelemalla kyettiin parem-
min antamaan informaatiota 
palveluspaikoista ja löytämään 
ennen lopullista päätöstä jokai-
selle sopiva ajankohta ja jouk-
ko-osasto palveluksen aloitta-
miseksi. Tilaisuuteen osallistu-
neille annettiin palvelukseenas-
tumismääräys heti haastattelun 

päättyessä, eikä tilausuuteen 
osallistuneiden tarvinnut jäädä 
odottamaan / jännittämään lo-
pullista päätöstä. 

Naisilla kova motivaatio
Koko ajan kasvava naisten vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen hakeu-
tuvien määrä kertoo nuorisomme 
korkeasta maanpuolustustahdos-
ta ja siitä, että myös nuoret naiset 
haluavat ottaa entistä enemmän 
vastuuta isänmaamme turvalli-
suudesta ja sotilaallisesta puolus-
tamisesta. Palvelukseen hakeutu-
vien motivaatio on todella korkea 
ja erityisesti tahto näyttää, että 
hakeutuja kykenee palveluksen 
suorittamaan, korostuu naisten 
perusteluissa, miksi palvelukseen 
halutaan. 

Sama "ilmiö" kovalla motivaa-
tiolla palvelustaan suorittavista 
naisista on havaittavissa myös 
palveluksen aikana ja naisilla on 
selkeä näkemys siitä, minkälaisia 
palvelustehtäviä puolustusvoi-
missa halutaan. Suuri osa pyrkii 
johtajakoulutukseen ja pääosa 
heistä, joille johtajakoulutus ei 
ole tavoitteena, hakeutuu vaati-
vampiin miehistön erityistehtä-
viin sotilaspoliseiksi, lääkintämie-
hiksi tai kuljettajiksi. 

Edellä mainittujen tehtävien 
lisäksi erityisesti koiranohjaajak-
si pääsy on selkeänä tavoitteena 
jo ennen palveluksen alkua, ja 
Niinisalo on varsin suosittu va-
ruskunta palveluspaikkahaluk-
kuuden osalta.

Nuoret vapaaehtoiseen asepal-
velukseen hakeutuvat ja palveluk-
sen suorittavat naiset osoittavat 
konkreettisesti, että maapuolus-

tus kuuluu kaikille. Erään artis-
tin sanoitusta hieman korjaten 
"Kiitän sua Elisabeth Rehn", yli 
neljännesvuosisata sitten aloitettu 
kokeilu on onnistunut.

Reserviupseerikoulu on kou-
luttanut yhteensä yli 180 000 
reservin upseeria, miehiä ja nai-
sia, Puolustusvoimien reserviin. 
Valtaosa puolustuskyvystämme 
rakentuu reserviläisistä muodos-
tettavista joukoista, joita johtavat 
reservin upseerit. 

Reserviupseerikoulun juhliessa 
kunniakasta yli satavuotiasta tai-
valtaan kiitän kaikkia Varsinais-
Suomen reservin upseereita isän-
maamme hyväksi tehdystä työstä 
ja toivotan kaikille reserviupsee-
rikoulutuksen saaneille hyvää ja 
rentouttavaa kesää.

Petteri Iitti
everstiluutnantti
toimistopäällikkö

Lounais-Suomen aluetoimisto

Ampumataito on sotilaan perustaito

H istorian ensimmäinen val-
takunnallinen Turpotietäjä 
-kilpailu saatiin päätökseen 

toukokuussa. Kilpailun tavoitteena 
on innostaa nuoria perehtymään 
turvallisuuspolitiikkaan ja koko-
naisturvallisuuteen liittyviin ky-
symyksiin. Kilpailun järjestäjinä 
toimivat Reserviläisliitto, Suomen 

Reserviupseeriliitto, Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liitto 
HYOL ja Kadettikunta.

Alkukilpailuun osallistui 45 lu-
kiota ja noin 350 opiskelijaa ym-
päri Suomen. Varsinais-Suomen 
ykkönen alkukilpailussa oli Mi-
kael Salminen Naantalin lukiosta. 
Koronavirustilanteesta johtuen 

loppukilpailu joudut-
tiin siirtämään tämän 
vuoden toukokuulle. 
Kilpailun ykköseksi 
selvisi Max Talvioja 
Helsingin Suomalaises-
ta Yhteiskoulusta, toi-

seksi Otto Kanniainen Jyväskylän 
normaalikoulun lukiosta. Naan-
talin lukion Mikael Salminen saa-
vutti hienosti kilpailun kolmannen 
sijan, saaden 250 euron stipendin.

Finaali toteutettiin niin, että jo-
kainen opiskelija suoritti kirjalli-
sen ja suullisen osuuden omasta 
koulustaan etäyhteyksin opettajan 
valvonnan alaisuudessa. Tuomaris-
to arvioi suullista osuutta Helsin-
gissä etäyhteyden avulla.

Kilpailulle ja kokonaisturvalli-
suuden pohdinnalle on yhteiskun-
nassamme laajaa tilausta. Epäva-
kaa maailmanpolitiikan tilanne ja 

suurvaltasuhteiden viileneminen 
myös mietityttää nuoria. 

– On tärkeää tarjota nuorille 
mahdollisuus pohtia turvallisuu-
teen liittyviä kysymyksiä, sillä 
turvallisuus on vakaan yhteiskun-
nan tärkeä tukipilari, toteaa Re-
serviupseeriliiton puheenjohtaja 
Aaro Mäkelä.

Vuoden 2021 alkukilpailu käy-
dään lokakuussa ja loppukilpailu 
30. marraskuuta. Tavoitteena on 
saada mukaan sata lukiota ympä-
ri Suomen. Kilpailun kaksikieliset 
verkkosivut löytyvät ositteesta 
www.turpotietaja.fi.

Naantalilainen Mikael Salminen sijoittui kolmanneksi

Max Talvioja on maan 
ensimmäinen Turpotietäjä

K ylmän sodan ja Persian-
lahden sotien jälkeen Yh-
dysvaltojen sotilaallinen 

ylivoima tarjosi sille yksinapaista 
maailmankuvaa ja globaalia joh-
tovaltion asemaa. Venäjällä ei ollut 
enää sanan sijaa kansainvälisessä 
kriisien sovittelussa. Kiina alkoi 
taustalla vähin äänin muotoilla 
uutta globaalia turvallisuuspoli-
tiikkaa ja maailmanjärjestystä. 

Uudella vuosituhannella Venäjä 
alkoi rakentaa Putinin johdol-
la moderniin aseteknologiaan 
perustuvaa asevoimien kovaa 
kärkeä ja hyödyntää digitaali-
tekniikkaa perinteisen venäläisen 
informaatiovaikuttamisen ja hy-
bridisodan jalostamiseksi. Kiina 
puolestaan lisäsi asevoimien, eri-
tyisesti merivoimien kehittämis-
tä taloudellisen laajentumisen ja 
valtiojohtoisen kapitalismin tu-
eksi strategisena kumppaninaan 
Venäjä.

Presidentti Trumpia alkoi heti 
virkakautensa alussa julkisesti 
närästää Kiinan kaupankäynnin 
epäreilu kilpailu ja rynniminen 
globaaleilla kaupan, valuutan ja 
rahoituksen markkinoilla. Trump 
irrotti Amerikan sääntöpohjai-
sesta maailmanjärjestyksestä ja 
aloitti kauppasodan. Maan työt-
tömät ja köyhtyvä keskiluokka 

löysivät syntipukin halvan kii-
nalaisen tuotannon suosimisesta.

Bidenin hallinnon alkukuu-
kausien kiinasuhteissa on koros-
tunut yhteistyöhakuisuus mutta 
samalla Trumpia tiukemmat kan-
nat Kiinan aggressiiviseen laaje-
nemiseen Etelä-Kiinan merellä ja 
Taiwanin painostamiseen. Kii-
nan asema strategisena kilpaili-
jana on kääntynyt sotilaskielessä 
uhkaksi ja jopa viholliseksi. Kii-
nan laajenemisen hillitsemiseksi 
ollaan lisäämässä sotilaallisia 
panoksia. Ideana on rakentaa 
liittolaisten ja ystävällismielisten 
maiden koalitio. Koalition kova 
ydin on ns. QUAD (neloset) eli 
liittolaiset Australia ja Japani 
sekä merkittävänä kumppanina 
Intia, vaikka sen asehankinnat 
Venäjältä aiheuttavatkin kitkaa 
yhteistyölle. 

Lisäksi mukana olisi joukko 
muita Kiinan indopasifisia naa-
pureita sekä Britannia, Ranska 
ja Saksa tärkeimpinä liittolaisi-
na Euroopassa. Kiinasuhteiden 
uudelleenarviointi sisältää mo-
nenkeskistä diplomatiaa, kaupal-
lisia aloitteita sekä elementtejä 
hyvin säädellystä yhteistyöstä. 
Edelleen sotilaallisen pelotteen 
rinnalla toivotaan Kiinan suostu-
mista kilpailulliseen asetelmaan 

ja läntisen Tyynenmeren rauhoit-
tamiseen.

Amerikan sotilasjohto uskoo 
Kiinan pitävän uloimpana puo-
lustuslinjanaan niin sanottua 
ensimmäistä saarilinjaa Taiwan 
- Okinawa – Filippiinit. Pekingin 
aluekieltostrategian tavoitteen us-
kotaan olevan työntää amerikka-
laiset joukot pois ensimmäiseltä 
saarilinjalta, jota sotilasjohto 
pitää elintärkeänä vapaan me-
renkulun operaatioiden jatkami-
seksi Etelä-Kiinan merellä. Ajan 
ollen Kiina ehkä yrittäisi työntää 
USA:n merivoimat aina Japanin 
kaakkoisosan - Guamin – Etelä-
Indonesian tasalla saakka.

Edellä sanottuun uhkakuvaan 
vastaamisen todetaan edellyttä-
vän Yhdysvaltain turvallisuuspo-
litiikan tärkeän tukijalan meri-
puolustuksen uudistamista. Ta-
voitteena on, että m erijalkaväki 
ja laivasto taistelisivat yhdessä 
tukeutuen rannikkotaisteluun 
erikoistuneisiin taistelualuksiin. 
Ne uhmaisivat Kiinan aluekiel-
tostrategiaa Etelä-Kiinan merellä 
ja kiistanalaisille matalikoille ra-
kennettujen tukikohtien lähivesil-
lä valmiina puolustamaan myös 
Taiwania. 

Samaan aikaan on nostettu 
esiin USA:n huoli laivaston kon-

ventionaalisen pelotteen ikäänty-
misestä. Se saattaa rohkaista Kii-
naa yksipuolisesti muuttamaan 
lähialueiden valtasuhteita.

Ongelmaan on löytynyt uusi 
konsepti, jonka merkittävä osa 
on merijalkaväen uusi asejärjes-
telmä, moderni pyörälavetilta 
operoiva lyhyen- ja keskipitkän-
matkan monikäyttöinen meritor-
juntaohjus. Uudella ohjuksella 
upotettiin hiljattain Kalifornian 
rannikon edustalla kulussa oleva 
maalialus. Ohjuksessa on kon-
ventionaalinen taistelukärki. (Sel-
laisia alettiin kehitellä Suomessa 
70-luvulla ja 80-luvulla saatiin 
operatiiviseen käyttöön tehokas 
ruotsalaisen meritorjuntaohjuk-
sen pyörälavettiratkaisu).

Uuden alueellisen sodankäynti-
tavan ydinkysymys on konventio-
naalinen tulivaikutus ja -pelote, 
joka viestii, että ydinisku ei ole 
ensisijainen vastaus vastustajan 
voimankäyttöön. Globaalin stra-
tegian tasolla ylläpidetään ja ke-
hitetään ydinpelotetta. Uudessa 
merivoimien joukkorakenteen 
suunnitelmassa 2030 unohdetaan 
perinteiset raskaat rakenteet. Nyt 
valmistaudutaan tehtäviin, joissa 
käytetään kevyempiä meripuolus-
tuksen järjestelmiä vastaamaan 
Kiinan kehittyvään sotilaalliseen 

uhkaan. 
Merijalkaväki tukisi laivastoa 

sen valmistautuessa valvomaan 
ja kontrolloimaan merikapeik-
koja ja -reittejä. Sellaisissa ope-
raatioissa tarvitaan pitkänmat-
kan tulivaikutusta ja kevyempiä 
amfibiotaisteluyksiköitä. Taiste-
lupanssarivaunut ja perinteinen 
vedettävä tykistö eivät enää so-
vellu kohtaamaan tulevia uhkia 
Etelä-Kiinanmerellä.

Toisen maailmansodan jälkeen 
Yhdysvaltojen hegemonia sille 
strategisesti tärkeillä alueilla on 
nojannut meri- ja ilmavoimiin. 
Kiinan kasvava voima pakot-
taa USA:n muutokseen, jonka 
ytimessä on lähivuosina merijal-
kaväen ja laivaston hajautettu, 
integroitu yhteistoiminta. Sitä 
tukee juuri Etelä-Kiinanmerellä 
lyhyen- ja pitkämatkan maalta 
ammuttavat ohjukset konventio-
naalisin taistelukärjin ja kattava 
alueellinen ilmapuolustus. Tu-
kialusosastojen kaiken kattava 
asearsenaali ja kyky taistelujouk-
kojen keskittämiseen strategisille 
sotatoimialueille säilyy vielä nä-
kyvissä olevassa tulevaisuudessa 
myös uuden sotilasteknologian 
alustoina.

Seppo Ruohonen
everstiluutnantti evp

USA vahvistaa otettaan Indopasifisella merialueella

Äkkilähtöjä inttiin 
heinäkuussa
Jäitkö ilman kesätöitä? 
Kiinnostaisiko aloittaa va-
rusmiespalvelus jo 5.7.2021? 
Maavoimien joukko-osastoi-
hin on vapautunut palvelus-
paikkoja.

Kainuun prikaatiin (Ka-
jaani), Karjalan prikaatiin 
(Vekaranjärvi, Kouvola) ja 
Porin prikaatiin (Säkylä ja 
Niinisalo) on vapautunut 
palveluspaikkoja. Yksit-
täisiä palveluksen aloitta-
mispaikkoja löytyy myös 
muista joukko-osastoista. 
Kutsunnoissa myöhempiin 
saapumiseriin määrätyt hen-
kilöt voivat hakea vapaita 
paikkoja.

Mikäli haluat palveluk-
seen äkkilähdöllä, hae pal-
veluksen aloittamisajan 
muutosta Palveluksen aloit-
tamisajan/palveluspaikan 
muutoshakemuslomakkeel-
la (lomake nro 7550-448-
8728). Lomakkeen löydät 
osoitteesta https://puolus-
tusvoimat.fi/asiointi/lomak-
keet. 

Täytä ja toimita hake-
mus omaan aluetoimistoo-
si mahdollisimman pian. 
Hakemuksen voit toimittaa 
aluetoimistoosi sähköpos-
tin liitetiedostona. Vapaat 
paikat täytetään hakujärjes-
tyksessä.

Lisätietoja ja oman alue-
toimistosi yhteystiedot 
löydät osoitteesta  https://
puolustusvoimat.fi/aluetoi-
mistot

Janne 
Jaakkolasta
kenraalimajuri
Lippujuhlan päivänä ken-
raalimajuriksi ylennetty 
Janne Jaakkola on palvel-
lut Pääesikunnan suunnit-
telupäällikkönä vuoden 
2021 alusta. Aiemmin hän 
on palvellut muun muassa 
logistiikkapäällikkönä Pää-
esikunnassa, sektoripäällik-
könä Pääesikunnan suunnit-
teluosastolla, Porin prikaatin 
esikuntapäällikkönä, van-
hempana osastoesiupseerina 
Puolustusministeriössä sekä 
Erikoisoperaatio-osaston 
johtajana (EUBG) Utin jää-
kärirykmentissä. Prikaati-
kenraaliksi hänet ylennettiin 
vuonna 2017.

Teemu P. Peltola

Reservin sotilasmestari Minna 
Nenonen on tuttu hahmo monille 
viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana Varsinais-Suomessa kerta-
usharjoituksiin ja reserviläistoimin-
taan osallistuneille. Vuonna 1999 
Porin Prikaatin 3. jääkärikomppani-
assa asepalveluksensa suorittaneen 
Nenosen ansioluettelo tällä saralla 
onkin mittava, sillä reserviläistoi-
minta imaisi hänet täydellä voimalla 
syövereihinsä heti palvelusta seu-
ranneen lyhyehkön sopimussotilaan 
pestin jälkeen.

-Isoisäni oli sotaveteraani ja Kar-
jalan evakkoja. Pidin armeijan käy-
mistä ihan päivänselvänä asiana, 
Nenonen sanoo.   

Säkylässä Nenonen viihtyi niin 
hyvin, että kertoo huonoimmaksi 
inttimuistokseen palvelusajan päät-
tymisen. Hän sai kersantin ylen-
nyksen ensimmäisessä jaossa ali-
upseerikoulun päättymisen jälkeen. 
Jälki-RUK-paikkaakin tarjottiin, 
mutta siihen Nenonen ei syvällisen 
pohdinnan päätteeksi tarttunut.

-Syväjohtaminen oli silloin uusi 
juttu. Halusin nimenomaan käytän-
nön johtamiskokemusta, ja se olisi 
jäänyt jälkirukkilaisena kokonaan 
väliin, hän perustelee, eikä ole ka-
tunut päätöstään päivääkään.

RUK olisi tiennyt myös luku-
hommia, eivätkä nekään lukionsa 
keskeyttäneelle Nenoselle liiemmin 
maistuneet.

-Käytännön harjoituksissa olin 
parhaimmillani, mutta kyllä minulle 
jo aliupseerikoulussakin sanottiin, 
että vaihda se Regina ryhmänjoh-
tajaoppaaseen, niin sujuu vieläkin 
paremmin, Nenonen nauraa. 

Nenonen harkitsi sotilasuraa, 
mutta päätyi elämäntilanteestaan 
johtuen toisenlaiseen ratkaisuun. 
Lukion hän kävi loppuun armeijan 
jälkeen ja kouluttautui sittemmin 
kaupalliselle alalle töiden ohessa.  

Ruori johon oli tartuttava
Minna Nenonen on reserviläisken-
tällä rikkonut lasikattoja urakalla. 
Sitä hän tekee elokuun alussa val-
takunnallisellakin tasolla aloittaes-
saan työt Reserviläisliiton toimin-

nanjohtajana. Luottamustoimensa 
Varsinais-Suomen Reserviläispiirin 
puheenjohtajana sekä Reserviläis-
urheiluliiton varapuheenjohtajana 
hän joutuu hyvästelemään uuden 
työnsä vuoksi.

Nenonen muistelee, että armei-
jassa häneen suhtauduttiin naisena 
erinomaisesti, mutta reserviläispuo-
lella suhtautuminen ei ollut aina niin 
myönteistä.

-Kaikki eivät oikein naisia näissä 
piireissä sulattaneet, mutta olin sitä 
mieltä, että omat tekemiset kuiten-
kin ratkaisevat, arvostetaanko vai ei. 
Metsä vastaa niin, kuin sinne huu-
detaan. Kyllä minua on sittemmin 
käytettykin lasikaton rikkojana mo-
nessa paikassa, mutta jonkun pitää 
olla ensimmäinen, Nenonen linjaa. 

Nenonen kertoo nauttineensa 
edellisestä työstään MPK:n valmi-
uspäällikkönä suuresti, mutta kun 
aukesi tilaisuus tarttua Reserviläis-
liiton ruoriin, ei sitä voinut jättää 
käyttämättä.

-Minua odottaa Suomen suurin 
maanpuolustusjärjestö, jota on vie-
ty hyvää vauhtia eteenpäin. Liiton 
hallinto ja henkilökunta on erittäin 
hyvässä kuosissa. Haluan työssäni 
jalkautua kentälle ja tehdä piirien 
toiminnanjohtajien kanssa hyvää 
yhteistyötä.

Nenosen mielestä liiton pitäisi 
pystyä paremmin tukemaan piire-
jä, ja piirien pitäisi tukea paremmin 
paikallisia yhdistyksiä.

-Yhdistysten toimintaprofiilit 
ovat kovasti erilaisia. Pitäisi osata 
tarjota ihmiselle jäsenyyttä sellai-
sessa yhdistyksessä, joka tarjoaa 
juuri häntä kiinnostavaa toimintaa. 
Joissain yhdistyksissä on esimerkiksi 
ampumatoiminta kaiken keskiössä, 
kun jossain toisessa yhdistyksessä 
sitä ei ole ollenkaan, Nenonen ha-
vainnollistaa. 

Nuoria mukaan, 
vanhoja unohtamatta
Nuorten jäsenten toimintaan saami-
nen on iso haaste kaikille vapaaehtoi-
sille maanpuolustusjärjestöille. Ne-
nonen korostaa, että nuoria pitääkin 
lähestyä heille sopivia kanavia pitkin. 

-Nuoret ovat tottuneet tekemään 
kaiken puhelimella. Sitä kautta 

meidänkin pitää tulla nykyistä pa-
remmin esille. Jos nähdään, että 
perinteiset reserviläisliikuntalajit 
eivät enää nuoria kiinnosta, pitää 
kehitellä sellaisia, jotka kiinnos-
tavat.

Yhtenä onnistuneena esimerkki-
nä Minna Nenonen nostaa esille 
korona-aikana suosituiksi tulleet 
etämarssit ja webinaarit.

-Nuorempia saa enemmän mu-
kaan, kun joka juttua varten ei 
tarvitse poistua kotoa arkensa kes-
keltä. Tällaisia ratkaisuja pitää eh-
dottomasti kehitellä lisää. 

Nenonen muistuttaa, että van-
hempaa jäsenkaartia ei olla kuiten-
kaan unohtamassa. Myös veteraa-
nien perinnetyö jatkuu.

Uusi työ ei olennaisesti muuta Ne-
nosen arkea. Hän asuu puolisonsa 

kanssa Salossa, josta päivittäinen 
työmatka Helsinkiin sujuu sutja-
kasti tarpeen vaatiessa julkisillakin 
liikennevälineillä. Työnsä ohessa 
hän tekee vanhempiensa maatilalla 
erilaisia töitä. Kesäloma kuluu muu-
toinkin työn touhussa.

-150 kuutiota klapia odottaa pi-
halla heittämistä ja peltotöitäkin on 
tiedossa. Rentoudun lomalla parhai-
ten kotitöitä tekemällä, kuten vaik-
ka mattoja pesten, Nenonen sanoo.

Ja on kesäisessä hikoilussa selvä 
tavoitekin. 

-Meillä on Reserviläisurheiluliiton 
toiminnanjohtajan Risto Tarkiaisen 
kanssa päällä veto siitä, kumpi on 
laihduttanut enemmän siihen men-
nessä, kun astelen lomien jälkeen 
Döbelninkadun toimistolle. Aion 
voittaa, Nenonen lupaa. 

Reserviläisliiton toiminnanjohtajan työ on Minna Nenoselle unelmien täyttymys 

Ensimmäinen nainen

Minna Nenosesta tulee ensimmäinen nainen valtakunnallisen maan-
puolustusjärjestön toiminnajohtajana.

Reserviläisliitto
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Ylennykset reservissä 4. kesäkuuta 2021

Ylennyksiä ja ansiomitaleja
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän juhlallisuudet jäivät tänäkin vuonna järjestämättä pandemiatilanteen takia. 

Parivartio julkaisee piirien yhdistysten jäsenten saamat reservin ylennykset sekä tänä vuonna myönnettyjen 
kunniamitalien saajat.

Majuriksi
Taalikka Markku Allan, Mynämäki, 
Mynämäen seudun Reserviupseerikerho

Komentajakapteeniksi
Tengström Turkka Kalevi, Taivassalo,  
aivassalon-Kustavin Reserviupseerikerho

Kapteeniksi
Tegelberg Heikki Olavi, Naantali, Naantalin Reserviupseerit
Valli Ari Mika Rainer, Raisio, Turun Reserviupseerit

Kapteeniluutnantiksi
Helle Saku Sakari, Paimio, Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset

Yliluutnantiksi
Jalkanen Juho Markku, Mynämäki, Turun Reserviupseerit
Laukka Tommi Tapio, Turku, Turun Reserviupseerit
Rosenberg Frans Elias, Turku, Turun Reserviupseerit
Tuomisalo Matias Seppo Samuli, Turku, Turun Reserviupseerit

Yliluutnantiksi (ME)
Ranta Kari Kristian, Turku, Turun Reserviupseerit
Suomi-Kuusela Elisa Laura Aleksandra, Lieto, 
Turun Reserviupseerit
Wikström Mikko Johannes, Salo, 
Perniön-Särkisalon Reserviupseerit

Luutnantiksi
Jaakkola Antti Johannes, Turku, Turun Reserviupseerit
Laakso Aarni Heikki Tapani, Turku, Raision Reserviupseerit
Leino Artturi Juho, Turku, Turun Reserviupseerit
Niinistö Juho Tenho Tapio, Salo, Salon Seudun Reserviupseerit
Piili Olli Artturi,  Turku, Turun Reserviupseerit
Piili Ville Akseli, Turku, Turun Reserviupseerit
Prami Jari Juhani, Turun Reserviupseerit
Rättö Jani Petteri, Kaarina, Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit

Luutnantiksi (ME)
Leppäkoski Saana Erika, Turku, Turun Reserviupseerit
Saarinen Kasperi Eetu Johannes, Salo, 
Salon Seudun Reserviupseerit
Uusikartano Jarmo Matti Juhani, Laitila, Laitilan Reserviupseerit

Sotilasmestariksi
Koski Jaakko Pauli Sakari, Kaarina, 
Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset

Ylivääpeliksi
Jääskelä Jussi Tapani, Paimio, Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset
Kuustonen Rami Antti Henrik, Kustavi, 
Naantalin Reservinaliupseerit
Majurinen Jukka Petri Kalevi, Naantali, 
Naantalin Reservinaliupseerit
Teerimaa Tommi Nikolai, 
Uusikaupunki Vehmaan-Lokalahden Reserviläiset

Vääpeliksi
Haakana Henri Valtteri, Pöytyä, Pöytyän Seudun Reserviläiset
Kiviniemi Aleksi Tapani Anselmi, Turku, Turun Reserviläiset
Manninen Juhani Raimo Kalervo, Salo, Turun Reserviläiset
Nikkari Jussi Onni Mikael, Turku, Pöytyän Seudun Reserviläiset
Rouvali Jani Tapani, Salo, Salon Seudun Reserviläiset
Taittonen Markku Tapani, Turku, Turun Reserviläiset

Ylikersantiksi
Kiviluoto Mikko Olavi, Kaarina, Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset
Sainio Juho Sakari, Kaarina, Turun Reserviläiset

Kersantiksi
Hämäläinen Seppo Heikki Olavi, Turku, Turun Reserviläiset
Salo Markku Mikael, Loimaa, Alastaron Reserviläiset
Mannelin Mika Juhani, Kaarina, Turun Reserviläiset

Alikersantiksi
Kuronen Mike Markus, Turku, Turun Reserviläiset
Tytykoski Kauko Martti Jalmari, Loimaa, Alastaron Reserviläiset

Korpraaliksi
Ovaska Juho Joonatan, Naantali, Naantalin Reservinaliupseerit

13.3.2021 
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
- kapteeni Pentti Eskola, Loimaan Reserviupseerit
- luutnantti Henry Holm, Loimaan Reserviupseerit
- kapteeni Kari Kotiniemi, Loimaan Reserviupseerit
- yliluutnantti Outi Leppäjoki, Loimaan Reserviupseerit
- luutnantti Tony Lönnbäck, Pargas Reservofficerare
- kapteeni Markku Orell, Pargas Reservofficerare
- yliluutnantti Eino Vepsä, Loimaan Reserviupseerit

Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali
- luutnantti Pasi Arola, Kyrön Seudun Reserviupseerit

22.5.2021 
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
- yliluutnantti Tor Nordström, Åbolands Reservofficersförening
- luutnantti Hannu Pölönen, Salon seudun Reserviupseeri
- vänrikki Alf Rydberg, Åbolands Reservofficersförening
- kapteeni Bo Selander, Åbolands Reservofficersförening

4.6.2020 
Suomen Leijonan ritarimerkki
- toimitusjohtaja, kapteeni Anders Kjellman, 
 Pargas Reservofficerare

Sotilasansiomitali
- ylikonstaapeli, kapteeni Juha Keskitalo, 
 Raision reserviupseerit

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
- everstiluutnantti Erkki Lehmus, Raision Reserviupseerit
- yliluutnantti Tero Heinilä, Kyrön Seudun Reserviupseerit
- yliluutantti Jukka Silvola, Vakka-Suomen Reserviupseerit

Varsinais-Suomen reserviläispiirien kultainen 
ansiomitali
- alikersantti Markku Aho, Uudenkaupungin Reserviläiset
- sotamies Ismo Arvonen, Uudenkaupungin Reserviläiset
- ylikersantti Seppo Eskola, Uudenkaupungin Reserviläiset
- alikersantti Juha Harikkala, Uudenkaupungin Reserviläiset
- alikersantti Timo Hämäläinen, Uudenkaupungin Reserviläiset

- sotamies Markku Kulmala, Uudenkaupungin Reserviläiset
- alikersantti Kim Lintunen, Uudenkaupungin Reserviläiset
- viestimies Marko Oinas, Uudenkaupungin Reserviläiset
- ylikersantti Mauri Pietilä, Uudenkaupungin Reserviläiset
- kersantti Raimo Riuttala, Uudenkaupungin Reserviläiset
- alikersantti Harri Saarikko, Uudenkaupungin Reserviläiset
- kersantti Tapani Sonkki, Uudenkaupungin Reserviläiset

Reserviläispiirien hopeinen ansiomitali
- ylikersantti Jyri Jylhä, Louhisaaren Reserviläiset
- kapteeniluutnantti Miikka Lahtinen, 
 Louhisaaren Reserviläiset
- alikersantti Rami Roslöf, Uudenkaupungin Reserviläiset
- ylikersantti Markku Rosten, 
 Uudenkaupungin Reserviläiset 

Varsinais-Suomen reserviläispiirien pronssinen 
ansiomitali
- alikersantti Sami Härkönen, Uudenkaupungin Reserviläiset
- Teemu Järvinen, Loimaan Reserviupseerit
- jääkäri Pertti Veräjänkorva, Uudenkaupungin Reserviläiset

Ansiomitalien saajat

SA-kuva

Kirjailija, reservin luutnantti Olavi Paa-
volainen poimi kypsiä pihlajanmarjoja 
Itä-Karjalassa elokuussa 1942.

Teijo Sirniö

Uudenkaupungin Reservi-
läiset täytti 60 vuotta tou-
kokuun 25. päivä. Yhdis-
tys juhli merkkipäiväänsä 
toiminnan merkeissä ilman 
perinteistä juhlakokousta 
torvisoittoineen.

Juhlistaminen jakaantui 
eri tilaisuuksiin ja tapahtu-
miin, joihin jäsenistöä oli 
kutsuttu mukaan. 

Ensimmäisenä oli vuoros-
sa kukkien lasku veteraa-
nipäivänä kirkkopuistois-
sa oleville veteraanikiville. 
Samalla tuli kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun Kalannin 
veteraanikivi paljastettiin ja 
ensi vuonna siitä tulee Uu-
dessakaupungissa 30 vuotta. 

Kalannissa oli kukkia las-
kemassa Juha Ståhl yhdessä 
paikallisten ja veteraanien 
kanssa. Kaupungissa kukat 
laskivat sihteeri Mauri Pietilä 
ja Teijo Sirniö sekä veteraani-
yhdistyksen väki. Aikoinaan 
molempien kivien käyttöön-
oton järjestelyissä olivat re-
serviläiset vahvasti mukana.

Yhdistyksemme ammun-
tatoiminta sai vahvistuksen 
harrastusmahdollisuuden jär-
jestämiseen. Yhdistykselläm-
me oli kunnia vastaanottaa 
aselahjoitus pitkäaikaiselta 
jäseneltämme Juha Ståhlilta. 
Hän esitti asiansa talvella hal-
lituksellemme ja keskustelujen 
jälkeen löysimme asevastaa-
van tehtävään vapaaehtoisen 
kokeneen ampujan. Näin lu-
paprosessi voitiin käynnistää 
ja keväällä saimme virallisesti 
hoidettua Sako-pienoispistoo-
lin yhdistyksen nimiin jäsenis-
tön käytettäväksi ampuma-
harrastukseensa. 

12. päivä toukokuuta oli 
aika vastaanottaa aselahjoi-
tus ja samalla jäsenistö pääsi 
pistoolilla myös ampumaan. 
Juha Ståhl oli järjestänyt am-
muntaillan Kalannin ampu-
maradalle metsästys seuralta 
saadulla luvalla. Tapahtuma 
poikkesi perinteisestä pistoo-
liammunnasta radalla. Tällä 
kertaa oli vuorossa pienois-
pistooliammuntaa eri etäi-
syyksillä maastossa oleviin 
tauluihin pareittain. 

Saimme tuntumaa Sako-
pistooliin neljäntoista ampu-
jan kanssa. Samalla pääsim-
me toteamaan uuden aseen 
käytettävyyden. Osumien 
tuloksista voi päätellä aseen 
tarkkuuden olevan hyvän. 
Mukana oli runsaasti uusia 
ja nuoria jäseniä.

Tilaisuuden alussa puheen-
johtaja Marko Oinas suorit-
ti kaksi huomionosoitusta. 
Kim Lintuselle luovutettiin 
Varsinais-Suomen Reservi-
läispiirien kultainen ansiomi-
tali. Yli 50 vuotta toiminnas-
samme aktiivisesti mukana 
ollut ja aiemmin mitaleilla 
palkitulle Juha Ståhlille luo-
vutettiin liiton viiri. 

Huomionosoitus Juhalle 
on kiitoksena mm. moni-
puolisesta osallistumisesta 

toimintaan kilpailijana lähes 
vuosittain monissa eri lajeis-
sa, kilpailujen ja tapahtumi-
en järjestäjänä, toimitsijana, 
hallitus työskentelystä ja ti-
lintarkastuksista.

Vehmaan 
radalla paukkuu
Toinen ammunta tapahtuma 
viikkoa myöhemmin oli Veh-
maan radalla. Jälleen Juha 
Ståhlin hoitaessa järjestelyt. 
Saimme tukea Laitilan Ali-
upseereilta heidän lahjoitta-
essa kymmenen uutta taulua 
käyttöömme ja kiitos heille 
60-vuotislahjasta. 

Ensin ammuttiin pienois-
pistooleilla kouluammunta 
25 m matkalla. Sitten oli 
vuorossa kuvioammunta 
kääntyviin tauluihin seitse-
män sekunnin välein kolmen 
sekunnin ammunta-ajalla. 
Mukana oli kahdeksan hen-

kilöä, joista neljä uusia jäse-
niä, heistä kaksi naisia.

Kaatuneiden muistopäivänä 
osallistuimme perinteisen ta-
van mukaan sankarihaudoilla 
järjestettyihin seppeltenlaskuti-
laisuuksiin sekä Kalannissa et-
tä Uudessakaupungissa. Erkki 
Harikkala oli Kalannin seppe-
leenlaskussa ja Juha Ståhl Suo-
men lippua kantamassa. Pappi 
Pekka Rantala piti hartauden. 

Uudessakaupungissa oli 
liki sata henkeä paikalla. 
Meillä oli kunnia hoitaa lip-
pulinnaan miehet. Suomen 
lipussa Harri Saarikko, ve-
teraanilipussa Tapani Sonk-
ki ja sotainvalidien lipussa 
Timo Hämäläinen. Maan-
puolustusnaiset oli airueena. 
Reserviläisten seppeleen las-
ki pj. Marko Oinas upseerien 
Matti Ankelon kanssa. 

Vakka-Suomen Sotaorpo-
jen yhdistys juhli 20-vuotista 

toimintaansa osallistumalla 
tilaisuuteen ensimmäistä 
kertaa. Puheenjohtaja Yrjö 
Poukka laski heidän seppe-
leen ja kertoi puheessaan 
sotaorpojen toiminnan 
taustoista. Järjestäytyessä 
perustetut sotaorpoyhdis-
tykset liittyivät Kaatuneiden 
omaisten liittoon. 

Eduskunnan päätöksellä 
rekisteröityjä sotaorpoja oli 
16 000. Heille vuonna 2014 
myönnetyt tunnukset vastaa-
vat tammenlehvätunnusta. 
Vakka-Suomen Sotaorpojen 
uusi lippu oli ensimmäistä 
kertaa käytössä tässä tilai-
suudessa huhtikuun vihki-
misen jälkeen. 

Tilaisuudesta reserviläiset 
siirtyivät kadun yli vieras-
venesatama Pakkahuoneelle 
ansiomitalien jakotilaisuu-
teen. Kahvituksen jälkeen 
Marko Oinas puhui palki-

tuille. Teijo Sirniö kävi lä-
pi tapahtumia yhdistyksen 
vaiheista ja kertoi tulevista 
tapahtumista, mm. maakun-
takomppanian toiminnasta, 
MPK:n kursseista ja taiste-
lupelastaja kurssista johon 
ryhmä yhdistyksemme nuo-
ria jäseniä osallistui 23.5. 
seuraamalla harjoitusta. 

Oinas jakoi ansiomitalit ja 
viirit palkittaville. Upseerien 
Ankelo piti puheen yhdistys-
toiminnasta ja yhteistyöstä. 
Sotaorpojen sihteeri Pirjo 
Koskenrouta kertoi mm. 
maanpuolustusjärjestöjen 
tiedotuksesta, toimintojen 
muutostarpeista ja kannusti 
meitä historiikkityön lop-
puunsaattamisessa.

Tilaisuuden lopussa sovit-
tiin yhteistyön lisäämisestä 
perinteikkään Kalannin kun-
niavartion kanssa. Uutena 
käytäntönä yhdistyksem-

me myös maksaa Kalannin 
sankaripatsaalle laskettavat 
kaatuneitten muistopäivän 
ja itsenäisyyspäivän havu-
seppeleet.

Juhlatunnelmaa 
Haastemarssilla
Kuultuamme liittojen orga-
nisoimasta haastemarssista 
lähdimme ideoimaan, miten 
osallistumme siihen. Markku 
Aho huomasi haastemarssin 
päättymispäivän 25. touko-
kuuta olevan 60-vuotismerk-
kipäivämme ja hänen ehdo-
tuksesta aloimme sopimaan 
paikalliset järjestelyt. Saimme 
aikaan neljä kimppamarssia 
kaupunkiin Hiujärven kier-
täen Marko Oinaksen vetä-
mänä ja yhden Kalantiin Sau-
tunjärven kiertäen Markku 
Rostenin vetämänä. 

Ja tietenkin halusimme 
saada väkeä marssille mu-
kaan, niin kutsuimme 25. 
toukokuuta marssimaan up-
seerit ja maanpuolustusnai-
set. Näinä korona aikoina 
tällaiset ulkotapahtumat ja 
etämarssit ovat poikkeusolo-
jen vaatimuksiin sopivia. 

Loppukesästä osallistum-
me Uudenkaupungin Rau-
han 300-vuotistilaisuuksiin. 
Syksyllä syys-lokakuun 
vaihteessa julkaistaan Teijo 
Sirniön kirjoittama yhdistyk-
semme 60-vuotis historiikki. 
Kirja tulee myös myyntiin ja 
yleisesti saataville.

Väkeä osallistui runsaasti 
näihin eri tilaisuuksiin. Kii-
tos aktiivisuudesta osallis-
tujille.

Jäsenkirjeet ja kännykkä-
viestit olivat hyvänä apuna 
tiedottamisessa. Nettisivum-
me jakavat myös tietoa.

Uudenkaupungin, Kalannin ja Pyhämaan reserviläiset juhlivat toiminnan merkeissä

Kuusi vuosikymmentä isänmaan asialla
Teijo Sirniö

Kaatuneiden muistopäivänä seppeleenlasku Uudessakaupungissa.

Haastemarssilla 22. toukokuuta oli mukana kymmenkunta henkilöä. Kimppakävelyllä Hiunjärveä kiertämässä Markku 
Rosten, Jenna Tuominen, Markku Mäkelä, Kari Vainio ja Teijo Sirniö. Muut omatoimisesti eri reitillä.
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KOKOUKSET JA KILPAILUT KOKOUKSET JA KILPAILUT

KILPAILUKUTSU
Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien

Ampumasuunnistuksen ja ampuma-
suunnistusparisprintin mestaruuskilpailut

Aika: Tiistaina 17.8.2021 klo 18.00
Kilpailuohjelma:
Klo 17.45-17.55 kilpailun avaus
Klo 18 Ensimmäinen kilpailija lähtee
Parisprintti kilpaillaan heti henkilökohtaisen kilpailun 
jälkeen
Paikka: Oripään Kangastupa, Kangastuvantie 39  
Saunomismahdollisuus ja puffetti.
Sarjat piireittäin:
Henkilökohtainen:
H, D, H35-80, D35-80, H/D 16-18-20
Parisprintti
H, D, H80, H100, H120, H/D Nuoret
Ilmoittautumiset: 7.8.2021 mennessä sähköpostilla 
suvi.lahteenmaki@hotmail.com, 040-7741287. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava sotilasarvo, 
sarja ja EMIT-kortin numero. Järjestäjältä voi vuokrata 
EMIT-kortin hintaan 4 e/kortti. 
Kilpailumaksu:
Henkilökohtainen kilpailu 15 e/kilpailija
Sprintti 30 e/joukkue
Maksut on suoritettava 13.8.2021 mennessä tilille 
Oripään Reservialiupseerit ry FI57 5309 0250 0389 05. 
Kohdistukset alkaa klo 17.00. 
Kilpailun johtaja: Mikko Kulmanen
(050-5724607 mikko.kulmanen@hotmail.fi)
Tekninen asiantuntija: Markus Salo

TERVETULOA •  Oripään Reservialiupseerit ry

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 

(uusi ajankohta)

Paikka: Krouvinummen ampumarata 
(os. Krouvinummentie 315, Mynämäki)
Aika: lauantai 7.8.2021 
Lajit: 
Pienoiskivääri: makuu 60 ls, asentokilpailu 3 x 20 ls 
(asentokilpailuun otetaan mukaan makuukilpailun 20 
ensimmäistä laukausta); sarjasta H 70 alkaen asentokilpailu 
2 x 20 ls (makuu ja polvi), oma joukkuekilpailu 
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, H 75, H 80 ja H 85
D 16, D 18, D 20, D, D 50
joukkueet H/D, H/D 50
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 sekä 2 x 20 ls 
Kello 10.00 Pienoispistooli 30 + 30 ls 
Kello 12.30 Pienoispistooli pika-ammunta 3 x 20 ls
Viimeistään klo 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 30.7.2021 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
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.
Kilpailukeskuksessa on pienimuotoinen kanttiini.

Tervetuloa ampumamestaruuskilpailuihin!
Laitilan Reserviupseerit ry

Laitilan Reservinaliupseerit ry

KILPAILUKUTSU SRA SM 2021
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu 

järjestetään 26.7. - 1.8.2021 Niinisalossa Pohjankankaan 
ampuma-alueella. Toimitsijakilpailu ammutaan 29. - 30.7. ja 
pääkilpailu 31.7. - 1.8.2021. Kilpailun järjestää Kankaanpään 

Reserviläiset ry.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla 
vähintään 12 rastia ja noin 250 laukausta.
Suurin ampumamatka kiväärirasteilla tulee olemaan 300 
metriä. Sallitut kaliiperit ovat kiväärillä .223 ja 7,62x39 sekä 
pistoolilla 9 mm. Haulikolla suurin sallittu haulikoko on 3.0 mm. 
Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä kilpailun johtajaan.
Ilmoittautuminen ja asetarkastus ovat perjantaina 30.07. 
klo 17.00 - 21.00 ja lauantaina 31.07. klo 06.30 - 7.30. 
Kilpailussa palkitaan luokat avoin ja vakio sekä sarjat 50-v, 
naiset, tst ja 7.62x39.
Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus 
lähettää kilpailuun kiintiöpaikkojensa mukainen määrä 
ampujia. Piirien kiintiöt on julkaistu osoitteessa www.resul.
fi/sra/sra-sm-kisakiintiot-2021
Osallistumismaksu kilpailuun on 100 € per kilpailija ja 
lisäksi mahdollinen ruokailumaksu 50 € per osallistuja 
sisältäen muonituksen lauantaina ja sunnuntaina.
Osallistumismaksu tulee olla maksettuna 05.07. klo 24.00 
mennessä tilille FI88 5106 0140 0370 05. Maksunsaaja 
on Kankaanpään Reserviläiset ry. Maksun viestikenttään 
laitetaan SRA SM2021, piiri, RES/RUL sekä ruokailijoiden ja 
majoittuvien määrä.
Jos piiri ei ole määräaikaan mennessä maksanut 
osallistumismaksua, menettää se oikeuden lähettää 
osallistujia kilpailuun ja paikat jaetaan muille.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden nimet, mahdollinen ruokailu sekä 
erikoisruokavaliot tulee ilmoittaa piireittäin viimeistään 
5.7. klo 24.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
SRASM2021@gmail.com. Tämän lisäksi kilpailijat 
ilmoittautuvat SSI:n kautta.
SRA-status ja vakuutukset
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. 
Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva 
Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenyys, RUL:n Plus-
jäsenyys, MPKL:n Plus-jäsenyys tai SAL:n kilpailulisenssi. 
Todistus edellä mainitusta vakuutuksesta, SRA-
kortti ja reserviyhdistyksen jäsenkortti tulee esittää 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Majoittautuminen
Kilpailijoille on varattu Puolustusvoimien telttamajoitus 
harjoitusalueella. Alueella on myös mahdollisuus majoittua 
omiin matkailuautoihin ja -vaunuihin, mutta niihin ei ole 
saatavilla palveluita kuten sähköä.
Koronavirus
Osallistujien, toimitsijoiden ja katsojien terveyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi kilpailussa noudatetaan 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja 
viranomaismääräyksiä ja - suosituksia. Älä tule 
kilpailupaikalle, jos sinulla on koronaoireita, epäilet 
altistuneesi koronalle, olet karanteenissa tai sinulla on 
koronavirustauti.
Kilpailuorganisaatio
Kilpailun johtaja Janne Ojala, puh. 040 515 7007 
Ratamestarit Petri Ranta ja Pasi Sitkiä
Tekninen asiantuntija Hannu Immonen
Kilpailun sähköpostiosoite on SRASM2021@gmail.com

TERVETULOA! Kankaanpään Reserviläiset ry

Aika: 17. – 19.9.2021
Paikka: Kyrönpellon ampumarata, Kyrönpellontie 4, 
50150 Mikkeli
Lajit: 25 m pistooli, Isopistooli, Pistooli pika-ammunta 
Kivääri kenttä 10 + 10 ls, Itselataava kenttä 10 + 10 ls
Pienoiskivääri 60 ls makuu, Pienoiskivääri 3 x 20 ls, 
Pienoiskivääri 2x30 ls
Kivääri 300m on oma erillinen kilpailunsa, jota ei lasketa 
em. lajien yleismestaruuteen mukaan. Osanottajamäärät/
piiri on myös tässä korkeintaan kuusi (6) ampujaa.
Sarjat
H/D, H/D 50, H 60, H 70, H 75 ja H 80
Sarja toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.
Ilmoittautuminen
Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat 
saman maakunnan RUL ja RES piirit yhdessä, on 
mahdollisuus ilmoittaa yhteensä enintään kuusi (6) 
ampujaa/laji.
Ilmoittautuminen suoritetaan piireittäin yhteisellä 
lomakkeella, jonka järjestäjä lähettää piirien 
toiminnanjohtajille. Lomake palautetaan 27.8.2021 
mennessä osoitteella ampumamestaruuskisat.
mikkeli@gmail.com sihteerille (vain yksi 
ilmoittautuminen/piiri). Ampuja voi osallistua vain 
kolmeen mestaruuskisalajiin. Piirien tulee tarkistaa, että 
ilmoittautuneet ampujat ovat Reserviläisyhdistysten 
jäseniä.
Huom! Jälki-ilmoittautumisen aika on 28.8 - 4.9.2021. Ei 
yksittäisiä ilmoittautumisia ja vain piirin ilmoittautuminen 
otetaan huomioon.
Vara-ampujat
Piirit voivat ilmoittaa kaikkiin lajeihin laatimassaan 
rankingjärjestyksessä ampujia myös, kiintiön ”kuusi” 
lisäksi. Nämä ampujat pääsevät osallistumaan kilpailuun 
ratakapasiteetin salliessa, ellei kaikista piireistä tule täysiä 
kiintiöitä.
Joukkuekilpailu
Sarjat: H, H50 ja D
Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa, joiden 
kaikkien tulos huomioidaan. Joukkueet nimetään 
viimeistään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta.

Joukkueen nimeäminen on myös tehtävä ennakkoon 
samanaikaisesti muun ilmoittamisen kanssa.
25 m pistoolin H-sarjan joukkueessa ampuvan aseen 
tulee täyttää SAL:n H-sarjan lajisäännöt.
 Yleismestaruus
Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien 
seitsemän lajin piirin kolme parasta tulosta ampujan 
sarjasta riippumatta.
Kilpailujen ohjelma
Perjantai 17.9.2021
Pistoolilajit 25 M pistooli, pistooli pika sekä isopistooli 
sarjat H70, H75, H80
Lauantai 18.9.2021
Kaikki sarjat: 25 m pistooli, pistooli pika,
pienoiskivääri 60 ls makuu, pienoiskivääri 3x20, 
pienoiskivääri 2x30
Sunnuntai 19.9.2021
Kaikki sarjat: Isopistooli ja molemmat kenttäammunnat.
Järjestäjät pidättävät oikeuden aikataulumuutoksiin 
kilpailijamäärän vaatiessa.
Osanottomaksut
Osanottomaksu, 25 euroa/ampuja/laji ja 25 euroa/
joukkue, maksetaan piireittäin tilille Suur-Savon 
Reservipiiri ry Osuuspankki FI63 5271 0420 3027 22. 
Maksu pitää olla tilillä 2.9.2021 mennessä. Viestinä: 
Mikkeli 2021. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 
kaksinkertainen maksu, 50 euroa/ampuja/laji ja 50 euroa/
joukkue. Jälki-ilmoittautumisien maksujen tulee olla tilillä 
9.9.2021.
Eräluettelot
Lähetetään ilmoittautuneille piireille sähköpostilla 
ja julkaistaan RESUL:n sivuilla 6.9.2021. Jäsenyys ja 
vakuutus tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen 
yhteydessä.
Dopingtestaus RESUL sääntöjen mukaisesti.
Kilpailualueella voi yöpyä esim. asuntovaunulla tai autolla 
rakennus 16 pihamaalla. Opastus paikan päällä.
Kilpailun johtaja Arto Nousiainen, puh. 050 3456 568
Kilpailun varajohtaja Jan-Aulis Hiltunen, puh. 050 5675 867
TA Marko Patrakka, puh. 050 557 0761

TERVETULOA MIKKELIIN!

RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT

Paikka: Isokyrö, Valtaalantie 403, 61500 Isokyrö
https://frisbeegolfradat.fi/rata/ylipaan_frisbeegolfrata_
isokyro/
Aika: 22.8.2021
Luokat:
Avoin (MPO), naiset (FPO),
Miehet +50
Kilpailun aikataulu:
8.30 Lyhyt sääntökoulutus halukkaille
8.30-9.00 Rekisteröityminen kilpailuun
9.00 Pelaajakokous
9.30 Ensimmäinen kierros, jonka jälkeen   
 lounastauko ( kevyt kenttälounas )
n. 13.00 Ryhmien jako
n. 13.30 Toinen kierros
n. 16.00 Palkinto jen jako (heti tulosten selvittyä)
Kilpailun kulku:
Kilpailussa pelataan 2 x 18 väylää. Kierrosten välissä 
noin tunnin mittainen lounastauko.
Kilpailussa noudatetaan PDGA:n ja SFL:n sääntöjä.
Ilmoittautuminen:
Kilpailuun voi osallistua RESUL:in jäsenjärjestöjen 
jäsenet. Ilmoittautuminen (nimi, luokka, yhdistys) 
sähköpostilla 15.8.2021 mennessä osoitteeseen 
isonkyron.reservilaisjarjestot@gmail.com. Paluuviestinä 
pelaaja saa vahvistuksen sekä maksuohjeet.
Kilpailumaksu:
Kilpailumaksu 25 € maksetaan järjestäjän tilille 
vahvistusviestissä tulevien ohjeiden mukaisesti. 
Kilpailumaksuun sisältyy kevyt kenttäeväslounastauolla.
Kilpailun johtaja:
Kilpailun johtajana toimii Mikko Jylhä, puh. 040 037 1261
Järjestäjä:
Isonkyrön Reserviupseerikerho ry & Isonkyrön 
Reserviläiset ry
Lisätietoa: Antti Iivari, puh. 041 469 8182

TERVETULOA!

KILPAILUKUTSU
RESERVILÄIS- 

FRISBEEGOLF 2021

KILPAILUKUTSU
RESUL:N KIVÄÄRI 300 M MESTARUUSKILPAILUT
Aika: 19.9.2021
Paikka: Mikkelin Karkialampi
Lajit: 30 ls makuu ja 3 x 20 ls + joukkuekilpailut
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SAL:n lajisääntöjä. 
Joukkuekilpailu RESUL:n sääntöjen mukaan.
Sarjat: H, H50, H60, H70, H75, H80 ja D.
Sarjoissa H70, H75 ja H80 asentokilpailu ammutaan 2 x 30 
ls, makuu + polvi.
Kiertopalkinnosta ”Tyrrin Kotka” kilpaillaan piireittäin 
neljän ampujan tulos kummastakin lajista.
Ilmoittautuminen:
Piireittäin sähköpostilla osoite: ampumamestaruuskisat.
mikkeli@gmail.com 27.08.2021 mennessä.
Osanottomaksut:
25,00 euroa/ampuja/laji. Joukkuemaksu 25,00 euroa/
joukkue. Maksetaan tilille: Osuuspankki FI63 5271 0420 
3027 22. Osanottomaksut maksettava 09.09.2021 
mennessä. Vakuutus/jäsenyys tarkastetaan kilpailupaikalla.
TA: Marko Patrakka, puh. 050 557 0761
Tiedustelut: Jan-Aulis Hiltunen 050 5675 867, 
sähköposti: janaulis.hiltunen@gmail.com
Eräluettelot nähtävissä RESUL:n sivuilla kaksi viikkoa 
ennen kilpailua.

TERVETULOA! Suur-Savon reservipiirit

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!

KILPAILUKUTSU
Päijät-Hämeen Reservipiiri järjestää 
yhteistyössä Lahden Golfin kanssa 

Reserviläisurheiluliiton Golfin SM-kilpailun 
lauantaina 17.7.2021 Lahdessa.

Tarkka-ampujakilta ry järjestää Reserviläisurheiluliiton 
tarkka-ammunnan SM-kilpailut Niinisalossa 27.-29.8.2021.
Kahden hengen tarkka-ampujapartioittain suoritettavassa 
kilpailussa mitataan taistelukentän sotilastarkka-
ammunnalta vaatimia käytännön taitoja. Kilpailun 
toimintaympäristö kuvaa puolustustaistelua. Kilpailussa 
menestyminen tulee vaatimaan hyvää fyysistä kuntoa, 
ampumataitoa, kykyä tunnistaa maaleja, kirjata havaintoja 
ja kykyä soveltaa yleisiä sotilastaitoja.
Kilpailun tukijoina toimivat Porin prikaati, Reserviläis- 
urheiluliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Ilmoittautuminen:
1.7.2021 mennessä osoitteessa 
hayhakilpailu2019@gmail.com
Yksi(1) ilmoittautuminen/pari. Otsikon alkuun KILPAILIJA 
tai TOIMITSIJA (esim. "KILPAILIJA Kokkelström ja 
Knakkerton" tai "TOIMITSIJA Eeverttinen").
Jaettujen vaara-alueiden takia parilla täytyy olla 
ampujalla TA-kivääri maksimikaliiperilla .338LM/8.6x70 
ja tähystäjällä JOKO 7,62x39 TAI .223rem/556NATO 
kaliiperinen ase. Kilpailijoiden ranking-tiedot sisällytetään 
ilmoittautumiseen
Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu on 50€, maksutiedot ilmoitetaan 
osallistujille
Vakuutukset:
Kilpailijoilla oltava ampumatoiminnan kattava 
vakuutusturva
Puolustusvoimien tarkka-ampujakouluttajille tarjotaan 
kolmen parin kiintiöpaikkaa, joista yksi Porin Prikaatille ja 
kaksi muille joukko-osastoille. PV kiintiöpaikat on varattu 
kilpailijoille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet 
tarkka-ammunnan SM-kilpailuun. Ilmoittautuminen edellä 
mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautumisen 
yhteydessä parin johtaja ilmoittaa PV kiintiöön 
hakeutumisesta. Kilpailun säännöt ja tarkat tiedot 
lähetetään parin johtajan sähköpostiin.
Tarkat kilpailutiedot sekä kisajohdon ja konkareiden vinkit: 
www.takilta.fi/keskustelu Kilpailun johto, sponsorointi ja 
tiedotus: hayha@takilta.fi
Kilpailun tekninen asiantuntija: 
Heikki Juhola, heikki.juhola@saunalahti.fi

KILPAILUKUTSU
Häyhä 2021 - Tarkka-

ammunnan SM-kilpailut

Jussi Mäkikangas

Koronaviruspandemia on 
haastanut yhdistysten toi-
mintaa monin tavoin vii-
meisten toimintakausien 
aikana ja monien osalta 
reserviläistoiminta on mah-
dollisesti jäänyt taka-alalle. 
Haluamme tarjota Kaari-
nassa erityisesti alueen 
nuorille ja nuorenmielisille 
reserviläisille sotilasarvoon 
katsomatta mahdollisuu-
den viettää mukava päivä 
reserviläistoiminnan mer-
keissä syyskuussa toivot-
tavasti aurinkoisessa alku-
syksyn kelissä ja samalla 
verestää reserviläistaitoja 
ammunnan ja toiminnal-
listen rastien merkeissä.

Kokoa siis noin kolmen 
hengen partio ja lähde ma-
talan kynnyksen toiminta-
päivään Kaarinan Piikki-
öön syyskuun ensimmäise-
nä lauantaina 04.09.2021! 
Tapahtumaan voi osallis-
tua myös parina tai neljän 

hengen partiossa. Tapahtu-
ma koostuu varsinaisesta 
toimintapäivästä Heer-
nummen ampumaradalla 
ja lähimaastossa klo 12 
alkaen sekä vapaamuotoi-
sesta illanvietosta Kaarinan 
uimahallin varaussaunati-
lassa noin klo 17 alkaen. 
Tapahtuman järjestäjänä 
toimii Piikkiön-Kaarinan 
Reserviupseerit. Tapahtu-
man osallistumismaksu on 
20 euroa/partio.

Tapahtuman johtajina 
toimivat vänr. Jussi Mäki-
kangas ja alil. Juha Vuori-
salo. Kiinnostuitko? Ilmoi-
ta partiosi tai pyydä lisätie-
toja 22.08.2021 mennessä 
sähköpostiosoitteen jussi. 
makikangas(at)gmail.com 
kautta. Ilmoittautuneille 
partioille lähetetään lisä-
tietoja lähempänä tapah-
tumaa. Ilmoittautuessa jätä 
partion johtajan yhteystie-
dot (puh.nro ja sähköposti) 
sekä partion jäsenten luku-
määrä.

R eserviläisurheiluliiton 
etämarssitapahtuma 
RESUL Four Day 

March järjestettiin ensim-
mäisen kerran viime vuonna. 
Marssi toteutettiin nopealla 
aikataululla kentältä tullees-
ta ideasta, ja se herätti kiin-
nostusta ympäri maailmaa. 
Marssille osallistui noin 800 
henkilöä, jotka suorittivat yh-
teensä lähes 2 000 marssia ja 
yli 50 miljoonaa askelta.

Tänä kesänä 22.─25.7. RE-
SUL Four Day March saa jat-
koa. 1-4 päivänä voi marssia, 
kävellä tai juosta joko yksin, 
perheen tai yhteisön kanssa 
vapaavalintaisessa paikassa. 
Hyväksyttyyn suoritukseen 
vaaditaan vähintään 10 ki-
lometrin matka, joka neljälle 
päivälle jaettuna tarkoittaisi 
vain 2,5 km päivässä. Halu-
tessaan marssija voi kantaa 
10 kilon lisäpainoa, mikä 
merkitään erikseen tuloksiin. 
Korkeimpaan suoritusluok-
kaan päästäkseen vaaditaan 
vähintään 160 kilometrin 
marssisuoritus.

Suoritusluokat ovat: Käve-
lijä 10,00–39,99 km, Marssi-
ja 40,00–99,99 km, Mestari-
marssija 100,00–159,99 km, 
Kaukopartiolainen 160,00 
km tai yli

Täysin uudistetut tapahtu-
man verkkosivut löytyvät os-

oitteesta resulfourdaymarch.
fi. Rekisteröityminen ja osal-
listuminen on ilmaista. Ennen 
tapahtumaa on mahdollista 
tilata verkkokaupasta oma 
marssipaita vauhdittamaan 
ja värittämään treenikautta. 

Muistoksi suorituksestaan 
voi ostaa diplomin, mitalin 
ja kangasmerkin. Uusi palkit-
semisjärjestelmä kannustaa 
osallistumaan tapahtumaan 
jatkossakin. Kaikkien osallis-
tujien kesken arvotaan myös 
tavarapalkintoja.

Liian harva 
liikkuu tarpeeksi
Rekisteröityessään henkilö 
voi merkitä itsensä liitton-
sa ja paikallisyhdistyksensä 
jäseneksi. Näin tuloksissa 
saadaan tietoa suoritusky-
vystä eri järjestökentän ta-
soilla. Liitoille, piireille ja 
yhdistyksille lanseerataankin 
nyt KILSAKISA. Siinä tavoi-
tellaan parasta mahdollista 
kilometriä per jäsen -tulosta. 
Jäsenmäärään suhteutettu 
aktiivisin piiri saa nimensä 
uuteen kiertopalkintoon. 

- Tutkimusten mukaan suu-
rimmalla osalla meistä päivit-
täinen liikkuminen on suosi-
tuksiin nähden liian vähäistä 
ja asia helposti unohtuu arki-
kiireen keskellä. Tapahtuman 
idea onkin innostaa erilai-

sin keinoin kaikenikäisiä ja 
taustaisia liikkumaan oman 
kunnon rajoissa. Ensin pitää 
lähteä tavoitteellisesti liik-
keelle ja sen jälkeen liikunnan 
tuoma ilo vie mennessään, 
toteaa tapahtuman pääjärjes-
täjä Pekka Sillanpää.

RESUL Four Day March 
-tapahtuma on saanut suo-
jelijakseen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkasta-
jan eversti Jukka Nurmen. 
Hänen etämarssiterveisensä 
on luettavissa tapahtuman 
verkkosivuilta.

Lähde neljän päivän marssille

Etämarssissa jokainen voi marssia mielensä mukaan. 

R4DM-kanavat
Kotisivu: https://resulfourdaymarch.fi
Vuoden 2021 FB-event: facebook.com/
events/951990032239228
Etämarssit kokoava FB-sivu: facebook.com/RESUL4DM
Instagramissa kuvat voi jakaa tunnisteilla #R4DM21 ja 
#RESUL sekä merkitä @resulfourdaymarch

Matalan kynnyksen toiminta-
päivä nuorille Kaarinassa

Jussi Mäkikangas
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Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160 

www.pwc.fi

Yrittäjien 
tukena jo  
60 vuotta

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

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

Christian Perheentupa

Suomen joutsen kelluu Au-
rajoen suulla rauhallisesti ja 
ylväänä poikkeusoloista tai 
muusta melskeestä välittä-
mättä. Toki alus on nähnyt 
maailmaa enemmän kuin 
moni ohikulkijansa. Sen ver-
ran kulunut koronavuosi on 
toki vaikuttanut, että vanha 
rouva on saanut viettää ai-
kaansa tavallista rauhallisem-
missa merkeissä. Kesäksi on 
toivottavasti luvassa vilskettä 
kannelle, vaikka muita kor-
keita mastoja ei tutun Sigynin 
lisäksi tänä kesänä joessa va-
litettavasti nähdäkään.

Monet varsinaissuomalai-
set tuntevat Suomen jout-
senta ja viereistä Forum Ma-
rinum-merikeskusta johta-
van kommodori evp. Tapio 
Maijalan isännän roolista 
lukuisista maanpuolustus-
järjestöjen tapahtumista. 
Koronavuosi erilaisine rajoi-
tuksineen on pistänyt kom-
modorin kalenterin uusiksi. 
Viimeisimpänä tieto suurten 
purjelaivojen tapahtuman 
Tall Ships Racesin peruun-
tumisesta on pakottanut 

kaivamaan varasuunnitel-
mat pöytälaatikosta. 

Onneksi horisontissa ei ole 
pelkästään tummia pilviä.

- Jos tästä kuluneesta vuo-
desta voi jotain positiivista 
hakea, niin suomalaisten 
kiinnostus kotimaan mat-
kailua kohtaan on selvästi 
lisääntynyt, toteaa Maijala 
Lippujuhlan päivänä kesä-
kuun alussa katsellessaan 
ravintola Göranin vilskettä 
merikeskuksen kyljessä. 

Ravintola on saanut ni-
mensä purjehtija, kirjailija 
Göran Schildtiltä, jonka 
kuuluisa Daphne purjeve-
ne on nähtävillä ravintolan 
yhteydessä.

Olosuhteet on 
hyödynnetty
Järeimpienkään rajoitustoi-
mien aikana merikeskukses-
sa ei istuttu toimettomina.

-Olemme laittaneet näyt-
telytilat parempaan kuntoon 
kuin koskaan aiemmin, mai-
nitsee toimitusjohtaja kulu-
nutta vuotta kerratessaan. 

Koronan myötä monen 
Parivartion lukijankin työ-
päivät ja järjestöjen kokouk-

set ovat siirtyneet verkkoon. 
Myöskin museoalalla pako-
tettu digiloikka on pannut 
lisännyt vauhtia ja pannut 
monta askelmerkkiä uusik-
si. Forum Marinumin osalta 
tehty työ hyödyttää sekä mu-
seota että etenkin historia-
nystäviä ympäri Suomea ja 
miksei maailmallakin.

-Nyt myös Suomen Jout-
sen tarinoineen löytyy Di-
gimuseo.fi – palvelusta, 
kertoo Maijala pientä in-
nostusta äänessään.

Digimuseon sivuilla aluk-
seen voi perehtyä virtuaali-
sen kuva-aineiston ja niihin 
liittyvän ääniopastuksen 
kanssa. Digimuseoon jokai-
sella on vapaa pääsy omalta 
koneelta mistä tahansa ja 
etukäteen tehty perehtymi-
nen tekee myös perinteises-
tä fyysisestä kierroksesta 
mielenkiintoisemman tai 
mahdollistaa jopa näiden 
kahden yhdistämisen. 

Maanpuolustajat, 
tervetuloa
Merenkulun ja yleisen meri-
historian lisäksi Forum Ma-
rinumilla on arvokas teh-

tävä etenkin Merivoimien, 
mutta myös merivartiosto-
jen perinteiden ja historian 
säilyttäjänä sekä elävöittä-
jänä. Näyttelytiloista löytyy 
kiinnostavaa perehdyttävää 
aluksista, aseistuksesta, tak-
tiikasta tai vaikkapa kun-
niamerkeistä kiinnostuneel-
le. Onhan Aurajoen suulle 
uskottu säilytettäväksi use-
amman Mannerheim-ristin 
ritarinkin esineet ja tarinat. 

Kiitoksena tästä arvokkaas-
ta työstä ja kommodori Mai-
jalan merkittävästä panokses-
ta maanpuolustusjärjestöjen 
toiminnan tukemisessa puo-
lustusministeri myönsi hänelle 
Kadettikunnan ansiomitalin, 
joka luovutettiin 4.6.2021.

-Poikkeuksellisina aikoi-
na tällainen huomionosoi-
tus lämmittää erityisesti 
mieltä. Olemme mielestäni 
luoneet toimivat ja mutkat-

tomat suhteet Turun alueen 
maanpuolustusjärjestöihin, 
kiittelee Maijala. 

Toimitusjohtaja toivot-
taakin kaikki maanpuolus-
tuksen ystävät perheineen 
Varsinais-Suomesta ja ym-
päri maata ottamaan kesällä 
kohteeksi Turun ja samal-
la tutustumaan merellisiin 
näyttelyihin ja museolaivoi-
hin sekä niiden mielenkiin-
toisiin tarinoihin.

Kommodori ruorissa koronatyrskyissä

Majuri Christian Perheentupa kiinnitti Tapio Maijalan rintapieleen Kadettikunnan ansiomitalin. 

Jorma Kontio / Forum Marinum

H RA1 RA2 RA3 RA4 Yht
1 Jani Salo, Loimaan RES 93 156 94 91 434
2 Mikko Hietala, Loimaan RES 99 141 94 77 411
3 Marko Tirri, Turun RES 95 135 90 78 398
4 Jukka Hemiä, Turun RES 84 139 84 61 368
5 Joni Majala, Mynämäen RES 85 129 88 58 360
6 Antti Laho, Mynämäen RES 69 97 88 86 340
7 Aleksi Laho, Mynämäen RES 55 24 86 56 221
8 Jonny Stolt,  Turun RES 0 0 89 77 166
9 Ossi Hokuni, Turun RES 0 0 94 72 166

 RA1 RA2 RA3 RA4 Yht
H50
1 Jukka Lehtonen, Mynämäen RES 95 153 95 84 427
2 Jari Nieminen, Kaarinan-Piikkiön RES  94 146 92 80 412
3 Arto Takala, Louhisaaren RES 95 138 94 85 412
4 Marko Erkkilä, Turun RU 87 161 82 76 406
5 Tero Mäntylä, Pöytyän RES 93 149 91 59 392
6 Ari Peltonen, Mynämäen RES 90 136 88 77 391
7 Jari Vilkman, Pöytyän RES 92 115 91 43 341
8 Matti Venho, Turun RES 82 114 87 57 340
9 Pekka Tuominen, Turun RES 73 42 89 75 279
10 Kimmo Jarva, Loimaan RES 91 56 58 73 278
11 Petteri Peltomaa, Turun RES 75 45 71 60 251
12 Klaus Sellman, Turun RU 80 9 73 13 175

Reserviläisammunnan piirien mestaruuskilpailu
13.6.2021 Raasissa
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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.

HEINÄKUU

98 VUOTTA  
15.7. Luutnantti Malka Jaakko Turku

91 VUOTTA  
27.7. Vänrikki Rosendahl Anders Turku

85 VUOTTA  
3.7. Luutnantti Iirola Jouko Salo
17.7. Vänrikki Ljungqvist Pentti Parainen
31.7. Luutnantti Alanne Aarto Salo

80 VUOTTA  
11.7. Kersantti Barck Sakari Parainen
11.7. Luutnantti Valkonen Taisto Turku
12.7. Majuri Olli Juhani Masku
13.7. Kapteeni Karlsson Göran Turku
13.7. Yliluutnantti Terävä Keijo Pauli Lieto
19.7. Yliluutnantti Knaapi Simo A Perniö
22.7. Luutnantti Luukko Matti Juhani Kisko
24.7. Kapteeni Panula-Ontto Jaakko Turku
31.7. Vänrikki Tulonen Taisto Kullervo Salo

75 VUOTTA  
4.7. Sotilasmestari Kettunen Erkki Loimaa
8.7. Luutnantti Adamsson Raimo Kaarina
8.7. Yliluutnantti Brunila Esko Parainen
11.7. Luutnantti Ventto Timo Erkki Juhani Helsinki
12.7. Luutnantti Jansson Kurt Ingvald Turku
20.7. Kersantti Kappinen Juhani Nurmijärvi
20.7. Lippueamiraali Österlund Bo Turku
30.7. Aliluutnantti Salokangas Heikki Sakari Turku

70 VUOTTA  
5.7. Ylikersantti Heino Lasse Salo
5.7. Korpraali Vuorinen Kauko Loimaa
17.7. Ei Sotilasarvoa Tirri Osmo Pöytyä
18.7. Yliluutnantti Grönholm Pekka Loimaa
18.7. Alikersantti Hämäläinen Timo Uusikaupunki
30.7. Ylikersantti Hollo Pauli Loimaa
31.7. Luutnantti Avoranta Asko Antero Salo
31.7. Luutnantti Mattila Risto Turku

60 VUOTTA  
5.7. Kapteeni Fager-Pintilä Antti Veli Paimio
7.7. Luutnantti Pelander Tony Salo
24.7. Kapteeni Sopanen Juha Naantali
27.7. Kersantti Heikkinen Timo Loimaa
27.7. Kapteeni Helin Ossi Turku
27.7. Luutnantti Loukkaanhuhta Kai Raisio

50 VUOTTA  
3.7. Vänrikki Lindström Rolf Åke Kaarina
7.7. Korpraali Kankare Jukka Antero Paimio
10.7. Tykkimies Hardt Kari Naantali
14.7. Kersantti Pelli Jukka Pekka Alastaro
26.7. Sotamies Aaltonen Tomi Petteri Piikkiö
27.7. Sotamies Kuparinen Jarkko Ilari Perniö
27.7. Alikersantti Lintunen Kim Tapani Uusikaupunki
   
ELOKUU  

90 VUOTTA  
14.8. Yliluutnantti Silvola Torsten Masku

85 VUOTTA  
19.8. Luutnantti Johansson Matti Raisio
29.8. Kapteeni Lundström Kurt Parainen

80 VUOTTA  
3.8. Kapteeni Karlsson Ilkka Ilmari Loimaa
9.8. Kersantti Kujala Heikki Koski Tl
10.8. Vääpeli Kanervamäki Heikki Turku
14.8. Kapteeniluutnantti Rautio Jaakko Kalervo Lemu
15.8. Jääkäri Uunimäki Heikki Salo
23.8. Alikersantti Heinikkala Helge Laitila

75 VUOTTA  
3.8. Luutnantti Uusikartano Reijo Laitila
13.8. Alikersantti Väntsi Jaakko Juhani Raisio
19.8. Majuri Liponkoski Mauri Esko Kullervo Kaarina
19.8. Kapteeni Reide Eero Pöytyä
22.8. Yliluutnantti Hämäläinen Ismo Uusikaupunki
25.8. Korpraali Hallikainen Veijo Olavi Salo
27.8. Majuri Edgren Jörn Turku
27.8. Luutnantti Koski Jorma Antero Salo

70 VUOTTA  
5.8. Ylikersantti Heikkilä Reino Rikhard Halikko
6.8. Ylikersantti Salokannel Reijo Ari Loimaa
15.8. Yliluutnantti Ahokas Seppo Salo
15.8. Korpraali Rantonen Erkki Aukusti Mellilä
18.8. Vänrikki Österberg Göran Loimaa
25.8. Kersantti Päärni Hannu Salo

60 VUOTTA  
4.8. Alikersantti Alikirri Pekka Tapani Lieto

7.8. Luutnantti Kosonen Simo Turku
11.8. Komentajakapteeni Merimaa Seppo Turku
19.8. Alikersantti Olsbo Tero Lauri Salo
22.8. Alikersantti Hietarinta Juha Heikki Turku
24.8. Luutnantti Järvinen Jarkko Turku

50 VUOTTA  
2.8. Ylikersantti Koivisto Mika Antero Raisio
20.8. Majuri Halkilahti Mikko Markus Salo
21.8. Vänrikki Kuusikko Panumatti Naantali
28.8. Kersantti Elomo Jani-Konsta Kalervo Turku
28.8. Yliluutnantti Kylliäinen Janne Kemiönsaari

www.ledify.
02-5278011

Saunan valaistus 
kuntoon,
kotimaisilla 
LED-saunavaloilla

Loistava valikoima uusia Volvoja

Nyt heti ajoon
LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi
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