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PÄÄKIRJOITUS

Tästä se lähtee

H

yvät ystävät. Tämä on päätoimittajaurani ensimmäinen Parivartio, jota nyt luette. Sain tämän
tehtävän aloittaessani 1.11.2021 Varsinais-Suomen Reserviläispiirien uutena
toiminnan johtajana edellisen toiminnanjohtajan, Erkki Lehmuksen siirtyessä
ansaitulle eläkkeelle.
Parivartio lehtenä on toki minulle tuttu ajalta, jolloin sain Lounais-Suomen
aluetoimiston päällikkönä kirjoittaa
kuulumisia aluetoimistosta. Käsissänne
on piirijulkaisu, jonka voidaan sanoa
olevan valtakunnan kärkeä niin julkaisumäärältä kuin sisällöllisesti. Toivon,
että päätoimittajana pystyn pitämään
tason yhtä laadukkaana kuin edeltäjäni
aikana.
Tähän en tosin pysty yksin, vaan
toivon niin vakituisten avustajien kuin
piirien yhdistyksiä olemaan aktiivisia
juttujen kirjoittamisen osalta. Lehden
korkea taso voidaan ylläpitää vain teidän
tuella; lähettäkää siis jatkossakin juttuja yhdistyksenne toiminnasta julkaistavaksi. Tänä(kin) päivänä ja tulevaisuudessa toimintamme isänmaan hyväksi
kiinnostavuus perustuu sekä piirien ja

yhdistysten aktiiviseen toimintaan että
markkinointiin.
Aktiivisen toiminnan markkinoinnilla meillä on mahdollisuus houkutella uusia jäseniä toimintaan sekä pitää olemassa olevat jäsenet mukana.
Markkinointiin liittyen olen perustanut
Instagram-alustalle Varsinais-Suomen
Reserviläispiireille oman tilin (@vsrespiirit) päämääränä tehdä toimintaamme laajemmin tunnetuksi myös nuoremman polven parissa. Facebook on
enemmän varttuneemman väen sosiaalisen median kanava, jota toki pyrimme
hyödyntämään myös tiedonjakamiseen
ja markkinointiin.
Muodostamani käsityksen mukaan
Instagram on sen sijaan hieman nuoremman polven media-alusta ja tätä
ikäpolvea haluaisin tavoittaa enemmän.
Tyttäreni tosin ehdotti minulle markkinointiin Tik-Tok -alustaa, mutta sitä
päivää te ette tule näkemään, kun minä
tanssin Tik-Tokissa musiikin tahdissa ja
teen toimintaamme tunnetuksi. Kyseinen toiminta minulta todennäköisesti
karkottaisi enemmän jäsenehdokkaita
kuin toisi niitä lisää.

Tämän lehden sisältö painottuu itsenäisyysteeman ympärille sisältäen perinteiset
tiedot ylennetyistä ja huomionosoituksen
saaneista piirien jäsenistä. Lisäksi teeman
mukaisesti mukana on myös itsenäisyytemme liittyviä historiallisia artikkeleita
sekä teiltä ja yhdistyksiltä tulleita juttuja erilaisista tapahtumista. Siten tämä
vuoden viimeinen Parivartio on jälleen
kiinnostava lukupaketti joulunajan hiljentymiseen joululahjaostosten, kuusenhaun,
kodin koristelun ja jouluruokien valmistuksen ohessa tai jälkeen.
Haluankin toivottaa kaikille reserviläisille ja maanpuolustuksen ystäville
rauhaisaa joulunaikaa läheistenne parissa koronasta huolimatta sekä terveysturvallista vuotta 2022.
Joni Lindeman
päätoimittaja

Käsissänne on piirijulkaisu, jonka voidaan sanoa
olevan valtakunnan kärkeä niin julkaisumäärältä
kuin sisällöllisesti."

PIIRIKIRJOITUS

Aika muutokselle –
kiitos menneistä vuosista!

V

uosi on vierähtänyt jo pitkälle
ja edessä häämöttävät vuoden
viimeiset viikot sekä tuleva uusi
vuosi. Yhdistystoiminnan kiireellinen
syyskokouskausi alkaa olemaan ohi ja
saamme pian rauhoittua joulun viettoon.
Tätä kirjoittaessani itsenäisyyspäivän
juhlallisuudet ovat jo ohi, mutta saamme
palata niihin vielä tässä vuoden viimeisestä Parivartiosta. Haluankin onnitella
kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä
ja palkittuja, sekä kiittää teitä maanpuolustukselle antamastanne panostuksesta. Maanpuolustuksen selkärankana
toimivat aktiiviset reserviläiset, joita on
syytä kiittää säännöllisesti ansiokkaasta
työstä.
Uusi vuosi tulee olemaan piirissämme
muutoksen aikaa, kun piirimme ottaa ensi askeleensa kohti tulevaisuutta
uusien vastuuhenkilöiden ohjauksessa.
Allekirjoittanut jättää reserviupseeripiirin puheenjohtajuuden vuoden vaihteessa piirimme sääntöjen mukaisesti, kun
toinen kaksivuotiskauteni puheenjohtajana tulee päätökseen. Piirin syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi
Juha-Pekka Sainion Turun Reserviupseereista. J-P on toiminut pitkään ja
ansiokkaasti piirihallituksessa ja reserviläiskentällä.
J-P:n tukena tulevana vuotena jatkaa
piirin toiminnanjohtajana lokakuussa
aloittanut Joni Lindeman, joka on meille

monelle tuttu muun muassa LounaisSuomen aluetoimiston päällikön tehtävästään. Olen varma, että Juha-Pekan
ja Jonin johdolla piirin toiminta jatkaa
kehittymistään nousujohteisesti ja toivotan molemmille herroille onnea sekä
menestystä tehtäviinsä.
Vuoden vaihtuessa on minun aikani
palata piirimme rivijäseneksi ja jatkaa
reserviläistoimintaa osana paikallisyhdistystä. Kuluneet neljä vuotta ovat
olleet mielenkiintoiset ja olen saanut
tuona aikana kunnian tutustua lukuisiin
piirimme yhdistyksiin ja jäseniin, jotka
mahdollistavat omalla toiminnallaan
arvokkaan reserviläistoiminnan jatkumisen maakuntamme alueella. Teidän
toimintanne ansiosta varsinaissuomalainen maanpuolustusosaaminen sekä
maanpuolustushenki pysyvät vahvoina
vuodesta toiseen.
Vuosien aikana piiri on kohdannut
myös haasteita, kun olemme joutuneet
ja joudumme yhä sopeutumaan koronapandemian vaikutuksiin. Hetkellinen
toiminnan pysähtyminen ei helpottanut
Reserviupseeriliiton jo valmiiksi haastavaa jäsenkehityksen laskuvirettä saatikka nykyisten jäsentemme aktivoimista.
Näistäkin haasteista lopulta varmasti
selvitään ja tulevaisuus näyttääkin vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta
hieman valoisammalta toimintamme
jatkuessa koronarajoitusten puitteissa
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Päätoimittaja
Joni Lindeman
040 160 8001
vsres@co.inet.fi

Maailman kautta
kuljemme laulain

K

äveleminen on terveellistä. Pitkän marssin
jälkeen rakkoja parannellessa sitä voi olla
vaikea uskoa todeksi, mutta aurinkoisena
joulupäivänä ruokaa sulatellessa väitteen viisauden tuntee itsessään. Käveleminen on ihmisen
luontaisin tapa liikkua. Vanhemmille on suuri
ilo, kun näkee lapsensa tapailevan ensiaskeleitaan. Ikääntyessä on suurta luopumista huomata
oman askeleen lyhentyneen.
Kävellessä mieli käsittelee asioita. Kummallisella tavalla liike auttaa ajattelua. Vaelluksella,
lyhyemmälläkin, ymmärrys kuin laajenee. Itsestään saattaa löytää asioita, joita ei tiennyt
olevankaan.
Raamatussa puhutaan paljon kävelemisestä:
Apostolin kyyti lienee tuttu käsite edelleen.
Israelin kansa kulki kävellen pakkosirtolaisuudesta vapauteen. Jeesus opetuslapsineen
kulki erämaassa ja kaupungeissa. Arvaan, että
Joosef ja Maria lähtivät verollepanoa varten
kävellen.
Moni liittää kirkkoon, uskoon, kristittynä
elämiseen pysähtyneisyyden, pysyvyyden, perinteet. Joulu on yksi esimerkki tästä. Jouluna
kaiken pitää olla kuin ennenkin. Muutokset
jouluperinteissä haastavat. Menetykset tuntuvat silloin erityisen kipeiltä. Kuitenkin todellinen kirkon merkki, kristityn elämän perusta
on muutos, kulkeminen, vaellus. Esimerkkinä
voi käyttää ensimmäistä joulua: Pyhä perhe
lähti liikkeelle, vaikka Marian kulkemisen
täytyi jo olla raskasta. Liikkeelle lähtivät
myös enkelit taivaasta ilmoittamaan riemua
Vapahtajan syntymästä. Paimenten pyhiinvaellus Jeesuksen seimelle se vasta pyhiinvaellus
olikin, niin kuin tietäjien kulkukin kaukaa
vieraasta maasta.
Joululauluna tuntemamme virsi 30 Maa on
niin kaunis, kertoo kristityn vaelluksesta. Se
kertoo tästä maailmasta ja elämästämme täällä,
elämän lyhyydestä ja heistä, joita jo kaipaamme. Ennen kaikkea se kertoo muutoksesta;
kuinka tämä elämä on väliaikaista ja kuinka
kristityn vaellus läpi elämän on pyhiinvaellus.
Päämäärämme on näkymättömissä, ymmärryksen tavoittamattomissa, vain uskon silmin
havaittavissa. Tästä on joulussa kysymys. Ilman
ensimmäistä pääsiäistä ja sen ylösnousemuksen
ihmettä ei ensimmäisellä joululla olisi ollut
merkitystä.
Esikoisemme suorittaessa varusmiespalvelustaan kertoi hän suunnan usein olleen kohti tuntematonta: tästä lähdettiin, jonnekin kuljettiin
ja vasta perillä tiesi, minne päädyttiin. Sotilaan
kulku on aina kohti tuntematonta. Toinen määrää suunnan ja tahdin. Sellainen on kristitynkin
elämänkulku. Tällä retkellä emme kuitenkaan
laula mitä tahansa marssilaulua. Yhdymme ensimmäisen joulun enkelien kiitosvirteen. Luotamme siihen, että hän, joka antaa suunnan ja
määrää tahdin myös vie perille saakka: Kunnia
Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille
armon toi.
Levollista, ilahduttavaa, siunattua joulua ja
uutta vuotta sinulle ja rakkaillesi,
Sari Lehti
Raision kirkkoherra
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Toimitusneuvosto
Marko Silvander
Kari Nummila
Tapio Peltomäki
Jussi Posio
Julkaisija
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry Tuula Rahkonen
Olli Alho
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Toimituspäällikkö
Teemu P. Peltola
parivartio@gmail.com

jo lähes entiseen tapaansa.
Tämä on puheenjohtajakauteni viimeinen Parivartion kirjoitus, joten
lienee sopivaa päättää se kiitoksiin.
Haluan kiittää piirin edellistä toiminnanjohtajaa Erkki Lehmusta, joka on
ollut koko puheenjohtajakauteni tukemassa ja ohjaamassa hallituksen sekä
puheenjohtajiston toimintaa. Kiitoksen
ansaitsevat myös piirin varapuheenjohtajat Tomi Hoppela ja Hannu Pölönen,
joiden kanssa olemme johtaneet piiriä
viime vuodet, sekä kaikki piirihallituksen jäsenet kuluneen neljän vuoden
ajalta. Piirimme toiminta ei myöskään
olisi läheskään yhtä monimuotoista
ilman veljespiirimme Reserviläispiirin
tai muiden yhteistyötahojamme kuten
Aluetoimiston, MPK:n, Maakuntasäätiön ja monien muiden tahojen tukea
ja siksi haluan vielä kiittää teitä hyvin
sujuneesta yhteistyöstä.
Viimeisen kiitoksen haluan antaa vielä
kaikille piirimme jäsenille, jotka tekevät
tärkeää ja pyyteetöntä työtä vuodesta
toiseen vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi. Ilman teitä, ei olisi Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiriä. Kiitos
teille ja tavataan kentällä taas tilaisuuden
tullen!
Johannes Kossila
Varsinais-Suomen
Reserviupseeripiiri
puheenjohtaja

HENGENRAVINTOA

Taitto ja kuvankäsittely
Salon Seudun Sanomat Oy
Painopaikka
Salon Lehtitehdas 2021

Pankki
Turun Seudun Osuuspankki
Pääkonttori
FI68 5710 0420 0801 37

Jäsenistömme on ostokykyistä ja
useita ammattialoja edustavaa.
Lehden painos 5 000 kpl
Seuraava numero ilmestyy 17.2.2022
Aineisto toimitukseen 31.1.2022
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Sotilasmoniottelu testaa osanottajaa monin tavoin

Sveitsiin ja takaisin!

Teijo Sirniö

Jussi Arola

T

eijo Sirniö on Uudenkaupungin Reserviläiset ry:n johtokunnan
aktiivi jäsen ja aktiivikuntoilija. Hän on useita kertoja
yhdistänyt harrastuksensa ja
osallistunut eurooppalaisia
reservin aliupseeriyhdistysten
kattojärjestön Cisorin järjestämiin alueen sotilasmoniottelukisoihin. Tämän vuoden
kisat järjestettiin jokin aika
sitten Sveitsissä.
- Cisorin puheenjohtajuus
kiertää maalta toiselle aina
kahden vuoden välein ja puheenjohtajuuteen kuuluu moniottelukisojen järjestäminen.
Neljä vuotta sitten Suomi oli
puheenjohtaja, jolloin kisat
pidettiin Vekaranjärvellä,
kaksi vuotta sitten Belgia oli
puheenjohtaja, mutta se pyysi
Suomea järjestämään kisat ja
ne pidettiin Huovinrinteellä,
tänä syksynä olin ensimmäistä kertaa Cisorin kisoissa ulkomailla, Sirniö kertoo.
Sotilasmoniotteluun kuuluu esterata, maastojuoksu,
suunnistus, uinti, kranaatinheitto ja ammunta. Maastojuoksurata on vajaan
kymmenen kilometriä, suunnistusmatka on nelisen kilometriä, uintimatka on vain
50 metriä, mutta se sisältää
sukellus- ja kiipeilyosuuksia.
- Ammunta sisältää useita osioita, ammutaan sekä
kiväärillä että pistoolilla eri
asennoista ja välillä suoritusaika on rajattu. Aseet ovat
järjestävän maan varusmiesten vakioaseita, joten muiden
maiden osanottajille ne ovat
yleensä hieman outoja ja totuttelemista vaativia.

Eri maissa eri
panostukset
Kilpailu käydään kolmihenkisin joukkuein. Esimerkiksi
esteradalla joukkue voi taktikoida ja tehdä yhteistyötä
mutta ammunnassa jokainen
joukkueen jäsen tekee omaa
työtään.
Eri lajeista annetaan joukkueelle pisteitä taulukon mukaan.

Pirteä naisvoittoinen suomalaisjoukkue haastoi Euroopan maiden miehiset aliupseeri joukkueet kokoonpanolla Heidi Reijo ja Heli Nieminen Lahden
Reserviläisistä sekä Teijo Sirniö Uudenkaupungin Reserviläisistä.

Taulukot ovat aika kireitä,
esimerkiksi maastojuoksussa
1000 pistettä tulee 30 minuutin tuloksella, joka vaatii joukkueen jäseniltä jo aikamoista
kuntoa ja jo pisteiden saaminen vaatii tavallista aktiivisempaa kuntoiluharrastusta.
Rasitusta lisää tietenkin se,
että koko kilpailu viedään läpi
kahden päivän aikana.
- Cisorissa on jäsenenä 13
Euroopan maata ja Kanada.
Korona siirsi tämän vuoden
kisojen aikataulua ja vaikutti
todennäköisesti muutenkin
osanottajien määrään, sillä
mukana oli tällä kertaa 13
joukkuetta, Huovinrinteellä
oli osanottajajoukkueita yli 20.
Sveitsissä keskuspaikka oli
Thunin kaupungissa, mutta
koska sen varuskunnassa ei
ollut sääntöjen mukaista es-

terataa, käytiin ensimmäisen
päivän lajit reilun sadan kilometrin päässä toisessa varuskunnassa.
- Suomen joukkueella oli
hieman vaikeuksia erilaisista vaivoista johtuen emmekä
tunteneet toisiamme etukäteen, eli yhteisiä taktiikoita ei
juuri ehditty luoda. Loppusijoitus ei ollut kovin hyvä, mutta selvisimme rankasta kisasta
olosuhteisiin nähden hyvin.
Eri maat suhtautuvat moniottelukisoihin eri tavalla, eikä
jokaisella Cisorin jäsenmaalla
ollut edes edustusta kisassa,
kun taas esimerkiksi Saksassa
panostetaan lajiin eri tavalla
kuin meillä ja sieltä kisassa
olikin neljä joukkuetta.

Esteradalla on oltu

Sirniö kuntoilee aktiivisesti

Sotilasmoniottelun avauslaji käsikranaatinheitossa Heli Reijo tempaisee komeat kranukaaret kohti 20 metrin luukkua.

hiihtäen, pyöräillen, hölkäten
ja suunnistaen, mutta moniotteluun valmistautuminen
vaati lisäharjoitteita.
- Esterata on standardi eli
eri maissa olevat radat ovat
samanlaisia ja sitä voi treenata etukäteen. Itse kävin kesän aikana muutaman kerran
Huovinrinteen radalla, ammuntaa taas kävin harjoittelemassa Vehmaan reserviläisten radalla.
Kuntoilun lisäksi Sirniö
on tutkinut yhdistyksensä
historiaa ja kirjoittanut historiikin, joka julkaistaan
marraskuussa yhdistyksen
60-vuotisjuhlassa Vahterussalissa Kalannissa.
- Juhlapuhujaksi on lupautunut Ilkka Kanerva, lisäksi
ohjelmassa on musiikkiesityksiä ja tervehdyksiä.

Uudenkaupungin Reserviläiset perustettiin vuonna 1961
nimellä Uudenkaupungin reservinaliupseerit. Yhdistyksen
nimi muutettiin 1900-luvun lopulla ja samalla sen ovet avau-

tuivat. Nykyään varsinaiseksi
jäseneksi voivat liittyä kaikki
armeijan käyneet arvosta ja
sukupuolesta riippumatta ja
armeijan käymättömät voivat
liittyä kannatusjäseneksi.

Pistooliammunnan harjoittelussa voittoisa Slovenian naisjoukkue Jalsevac Arti, Tomsic Greta ja Krzisnik Urska
rinnallaan Saksan joukkue Lauckhardt Kai, Thiele Steffen
ja Lohmann Timm.

Kivääriammunnassa 300 metrin radalla tähdättiin tarkat osumat sveitsiläisillä aseilla,
tässä syntyy Heidi Reijolta vakuuttavaa tulosta.

4

6/2021
Niklas Vainio

LYHYET
Maanpuolustuspiirissä
koronapassi
käyttöön

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri ottaa kursseillaan koronapassin käyttöön
15.12.2021 alkaen toistaiseksi. Kurssille osallistujan on
kurssille saapumisen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä koronapassi. Jos osallistuja ei esitä
koronapassia evätään häneltä
pääsy kurssille.
Toiminnan nopeuttamiseksi suositellaan ottamaan
mukaan tulostettu koronapassi.
Koronapassin käyttöönotto perustuu Lounais-Suomen
aluehallintoviraston päätökseen, jonka mahdollistaa yli
50 hengen yleisötilaisuuksien
järjestämisen, mikäli jokaiselta osallistujalta tarkistetaan
koronapassi ja henkilöllisyystodistus.
Yleisiä ohjeita osallistujille
löytyy osoitteesta https://mpk.
fi/ajankohtaista/mpk/ohjeitaosallistujalle/.

RUL:n
liittovaltuustolle
kaksi uutta
varapuheenjohtajaa

Suomen Reserviupseeriliiton
liittovaltuusto kokoontui
Mikkelissä 4. joulukuuta, jossa hyväksyttiin liiton tulevan
vuoden toimintasuunnitelma
sekä talousarvio hallituksen
esityksen mukaisesti.
Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös tulevan
vuoden varapuheenjohtajat
liitolle, sekä liittovaltuuston
puheenjohtajisto. Liittovaltuuston
puheenjohtajana
jatkaa Markus Lassheikki
(maj res) Kirkkonummelta
ja varapuheenjohtajana Jyri
Vilamo (maj res) Helsingistä.
Ensi vuodelle valittiin myös
liittohallituksen jäsenet piirien esitysten perusteella.
Liittovaltuusto
valitsi
myös vuodelle 2022 liitolle
kaksi varapuheenjohtajaa.
Varapuheenjohtajaksi halukkuutensa oli ilmoittanut
yhteensä neljä henkilöä. Ennen valintaa liittovaltuusto
esitti ehdokkaille kysymyksiä
mm. henkilökohtaisesta Nato -kannasta, miten nuoret
reserviupseerit tulisi ottaa
paremmin liiton toimintaan
mukaan, millaisia heikkouksia ehdokkaat näkevät liiton
toiminnassa, ja miten he arvioivat Suomen asevelvollisuusjärjestelmän kehittyvän
tulevaisuudessa.
Äänestyksen päätteeksi liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tuomas
Kuusivaara. Toiseksi varapuheenjohtajaksi liittovaltuusto
valitsi Mika Pakkasen.

Harjoituskilpailun kiväärirastin kaksi ampumapaikkaa erotti pitkä heinikko, luminen polku ja tiukat sektorit.

Pöytyän Seudun Reserviläiset eivät jääneet tuleen makaamaan

SRA-kurssi mittatilauksena

Heidi Silvander

Heidi Silvander

S

RA-ampujakurssi peruuntui
MPK:n kurssina Säkylässä
syksyltä 2021 vallitsevan
maailmantilanteen vuoksi. Tämän
johdosta Pöytyän Seudun Reserviläisistä otettiin yhteyttä Loimaan
Seudun Reserviläisiin ja kyseltiin
yhteistyötä oman SRA-kurssin järjestämiseksi. Halukkuutta kurssille
osallistumiseen oli kummassakin
yhdistyksessä ja uudet SRA-ampujat
ovat luonnollisesti aina tervetulleita
toimintaan ja kilpailuihin mukaan.
Loimaan Reserviläisten ampumatoimikunnan johtaja Jani Salo
otti asiasta kopin ja alkoi selvittää
kurssin mahdollisuutta. Tästä syntyi
upea yhteistyö, johon saatiin kouluttajaksi Pekka Tuominen Turun
Reserviläisistä. Tuominen piti teoriaosuuden etäkoulutuksena osallistujille ja kumpikin yhdistys huolehti käytännön harjoittelut omalle
porukalleen.
16.-17. syyskuuta koko joukko
kokoontui yhteen Loimaan Laukojien ampumaradalle, jossa suoritettiin Tuomisen johdolla teoriakoe ja
päälle ampumakokeen harjoittelu
sekä seuraavana päivänä itse ampumakoe. Kaikki osallistujat läpäisivät
kummatkin kokeet ja näin saatiin
Pöytyän Reserviläisiin 5 uutta SRA
ampujan statuksen omaavaa henkilöä ja Loimaan Reserviläisiin 6 uutta. Lisäksi kaksi yhdistysten ulkopuolista osallistui ja läpäisi kurssin.

Läpi lumipyryn

Koeviikonlopun päätteeksi syntyi
idea pienestä harjoittelukilpailusta
uusille ampujille. Talvella harjoituksia on vähemmän ja kilpailujakin saa odottaa kevätpuolelle, jolloin opitut taidot pääsevät helposti
ruostumaan. Omat pikkukilpailut
toisivat harjoitusta sekä ampumisesta että kilpailutapahtumasta
yleensä.
Tuumasta toimeen ja Mini SRAkilpailut järjestettiin Loimaalla
sunnuntaina 21. marraskuuta. Yksipäiväisen kilpailun maksimiosallistujamäärä oli 30 ja kilpailu täyttyikin nopeasti. Halukkaat uudet
ampujat pääsivät kaikki mukaan ja
kokeneemmasta kaartistakin löytyi

Ammuntakokeessa täytyy olla keskittyminen, muisti ja tekniikka kohdillaan.

innokkaita osallistujia. Kilpailussa
ammuttiin viisi rastia, jotka rakennettiin yhdessä pääasiassa sunnuntaiaamuna ja ammunta alkoi klo
12. Ryhmiä oli vain kolme, jolloin
uudet ampujat pääsivät ottamaan
mallia kokeneempien ampujien suorituksista – tai toteamaan, miten
rastia ei kannata suorittaa.
Pistoolirasteja oli kaksi, joissa
harjoiteltiin lippaan vaihtoa, ositet-

tuja tauluja, peltejä sekä lähtöä ase
pöydällä. Kiväärirasteja oli myös
kaksi, joista toisessa ammuttiin 100
metriin tauluihin sekä pelteihin ja
toisessa ositettuihin tauluihin. Kummassakin tuli harjoitusta kiväärin
kanssa liikkumisesta ja tarkoista
ammunta- ja käsittelysektoreista.
Lisäksi kilpailuun kuului nopea
haulikkorasti. Uudet ampujat läpäisivät kilpailun turvallisesti eikä

alkupäivän sakea lumipyrykään
haitannut menoa.
Tämä SRA-kurssi ja minikilpailut
ovat loistavia esimerkkejä siitä mitä
yhteistyöllä saadaan aikaan, kun
tahtoa ja innostusta löytyy. Nykytilanne on haastanut yhdistysten
toiminnan järjestämistä ja kehittymistä, mutta onneksi voi aina valita
yhdessä tekemisen ja päästä näin
pidemmälle.
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AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA
Puolustusselonteko turvaa
puolustuksen pitkäjänteisen kehittämisen

P

uolustusselonteko julkaistiin
kuluvan vuoden syyskuussa.
Selonteko ei itsessään tarjonnut yllätyksiä, mutta vahvisti
perusteita toiminnan reunaehdoista osana muuttunutta turvallisuuskehitystä. Turvallisympäristön
analyysin osana keskeisenä kirjauksena tulee huomioida muutos
Eurooppaan palanneen sotilaallisen vastakkainasettelun painopisteen muutoksesta verrattuna
kylmän sodan aikaan. Perinteinen
Naton ja Varsovan liiton aikainen
vastakkainasettelun painopiste oli
pääosin keskisessä Euroopassa,
mutta nyt mielenkiinto ja sotilaallinen toiminta keskittyy entistä
voimakkaammin Itämeren ja pohjoisen Jäämeren alueelle.
Tämä ei voi olla vaikuttamatta Suomen turvallisuusympäristöön ja sotilaallisen suorituskyvyn
tarpeeseen ennaltaehkäisemään
maamme joutumista aseellisen
kriisin osapuoleksi. Suomen tulee
kyetä varautumaan sotilaalliseen
voimankäyttöön maatamme kohtaan ja Puolustusvoimien kyetä
kaikissa tilanteissa ylläpitämään
oman alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja ääritilanteessa
torjunnan edellyttämä suorituskyky huolimatta siitä, että Suomeen
ei kohdistu välitöntä sotilaallista
uhkaa.
Puolustuksen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä
kaikkien puolustushaarojen kehittämisellä ja kehittämiseen liittyvillä
hankkeilla, joista suurimpina ja

näkyvimpinä ovat meripuolustuksen laivue 2020 hanke ja ilmapuolustuksen HX hanke. Näiden
hankkeiden loppuunsaattamisella
turvataan meri- ja ilmapuolustuksemme suorituskyky aina vuosisadan puoliväliin saakka. Vaikka
maavoimat vaikuttaa tässä kohdassa jäävän jälkeen, niin tulee
muistaa, että maavoimia on kehitetty pitkäjänteisesti ja painopisteisesti koko puolustushaaran itsenäisen olemassaolon ajan vuodesta
2008 alkaen.
Maavoimat on paremmassa iskussa kuin koskaan aiemmin itsenäisyytemme aikana. Sen lisäksi, että maavoimien materiaalista
suorituskykyä on kehitetty, niin
myös toimintatavoissa on tapahtunut merkittävä muutos. Viimeisten vuosien aikana maavoimat on
muuttunut koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi ja kaikessa tekemisessä korostuu ajattelu
”valmius edellä”.

Kyberulottuvuus
korostumassa
Kolmen puolustushaaran suorituskyvyn kehittämisen ja ylläpidon
lisäksi tulevalla vuosikymmenellä
panostetaan puolustuksen kehittämiseen entistä kokonaisvaltaisemmin, ja modernin ajan puolustusvoimien tulee kyetä toimimaan
kaikissa toimintaympäristöissä.
Merkittävänä kehitysaskeleena
tulee olemaan voimakkaampi keskittyminen toimintaan kyber- ja
informaatioulottuvuudessa. Näi-

hin kokonaisuuksiin panostaminen
näkyy sekä kalustohankkeina että
erityisesti alaan keskittyvän palkatun henkilöstön määrän lisäämisenä ja varusmieskoulutuksen uuteen
koulutushaaraan panostamalla.
Osaavia varusmiehiä tullaan
kouluttamaan entistä enemmän
kyberpuolustuksen tehtäviin. Informaatioulottuvuudessa meidän
tulee kyetä turvaamaan oma keskeinen viestimme ja oikean sekä
reaaliaikaisen tiedon välittyminen
osana operointia. Informaatiota
tulee kyetä hallitsemaan kaikilla
alustoilla.
Huolimatta mittavista materiaalihankkeista ja kyberulottuvuudesta Suomen puolustuksen perustana tulevat säilymään yleinen
asevelvollisuus, koulutettu reservi,
koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto. Asevelvollisuuden ja reservin merkitys
tulee korostumaan entisestään ja
maapuolustuksen kehittämisessä
yhtenä painopistealueena tulee
seuraavina vuosina olemaan paikallispuolustuksen kehittäminen.
Reserviläiset ovat ne toimijat,
jotka takaavat toimivan paikallispuolustusjärjestelmän ja muodostavat paikallisjoukoilla alustan,
jolla moderneimmalla ja tulivoimaisimmalla kalustolla operoivien
yhtymien on mahdollista toimia.
Paikallispuolustuksen suorituskykyä tullaan kehittämään purkamalla raskaita ja kankeita alueellisten joukkojen joukkorakenteita
ja kohdentamalla niille varattua

T

aktiivijäsenten lisäksi listalle kannattaa pohtia pitkän linjan hiljaisia puurtajia, uusia innokkaita
sekä jo niitä viime kolumnissani
mainitsemiani naapuriyhdistyksien
avainhenkilöitä. Tällaisella huomioimisella tuskin on ainakaan
negatiivista vaikutusta toiminnan
tehostumiselle poikkeusaikojen
helpottaessa.

Osaamisen ja
tehtävän mukaan

Ylennykset Puolustusvoimissa ja
reservissä tulevat tehtävän sekä
siinä osoitetun osaamisen perusteella. Aina menestyksellinenkään
toiminta ei kuitenkaan mahdollista
ylentämistä, jos joukon tehtäväja henkilöstörakenne asettavat rajoitteita. Toivottavasti esimiehet
tällöin osaavat osoittaa arvostuksensa muilla keinoin. Vaihtoehtona
palkitsemisen ohella voi olla haastavampien tehtävien tarjoaminen
ja vastuun kasvattaminen.
Onnistuessaan tällaiset huomioimiset varmastikin koetaan jopa
arvokkaammiksi kuin pelkkä ulkoinen tunnustus. Toki tasapaino
on näissäkin huomioitava. Harvoin kohdalle osuu Alpo Marttisen
kaltaista tilannetta, jossa tarinan
mukaan hänen annettiin valita
everstin arvon tai Mannerheimristin väliltä. Marttisen vastaus
”Ehtii sen ristin myöhemminkin”
osui sillä kertaa oikeaan.

Sitoutuneille annetaan
reserviläislupaus
Näiden uusien ketterämpien paikallispataljooniin sijoitettavien
yksiköiden myötä osa paikallisjoukoista tullaan tuottamaan jatkossa
suoraan varusmiehistä. Huolimatta kasvavasta varusmiestuotannosta, jo reservissä olevien maakunnan
omien sotureiden merkitys ei tule
missään tapauksessa vähenemään,
vaan reserviläisten roolia lähdetään
entisestään kasvattamaan.
Ainakin Lounaisessa-Suomessa
on selkeänä visiona, että kaikille
halukkaille kyettäisiin tarjoamaan
sijoitus paikallisjoukoissamme,
sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omia sotilastaitojaan oman
sodan ajan sijoituksen mukaisen
joukon osana. Tämä ”reserviläislupaus” annetaan henkilöille, jotka
ovat itse halukkaita sitoutumaan
aktiiviseen toimintaan ja hankkivat
tarvittavaa osaamista sekä MPK:n
kursseilla että aluetoimiston järjestämissä harjoituksissa. Sijoittamattomaan reserviin kuuluvalle ensisijainen reitti paikallispataljoonaan
ja sodan ajan sijoitukseen, tulee
kulkemaan MPK:n järjestämän
peruskoulutuksen kautta.
SOTVA-koulutus ei ole vain reitti paikallisjoukkoon, vaan kurssien
sisältö on tarkoitettu myös paikallisjoukkoihin jo sijoitetuille sotu-

reille. Kurssien sisältöjä pyritään
kehittämään Puolustusvoimien
ja MPK:n yhteistyöllä siten, että
MPK:n tarjoama SOTVA koulutus
kehittää entistä paremmin sotilaan
osaamista hänen sodan ajan sijoituksen mukaisessa tehtävässä.
MPK:n kouluttajasitoumuksen
tehneitä osaajia pyritään jatkossa
myös hyödyntämään entistä paremmin Puolustusvoimien järjestämissä harjoituksissa reserviläiskouluttajan tehtävissä.
Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta kaikille lehden lukijoille, sekä erityisen paljon onnea
ylennetyille.
Petteri Iitti
everstiluutnantti
toimistopäällikkö
Lounais-Suomen aluetoimisto

KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Osoitetaan huomiota
ätä kolumnia lukiessa takana on jo toinen perinteisin
poikkeavin menoin vietetty
itsenäisyyspäivä. Tasavallan presidenttikin perui vastaanottonsa,
mutta arvostuksen osoituksena erityisen huomion kohteeksi nostettu
terveydenhuoltohenkilöstö pääsee
toivottavasti pyörähtelemään linnan parketille ensi vuonna paremman terveysturvallisuustilanteen
vallitessa. Omassakin toiminnassamme niin yksilö- kuin yhdistystasolla on tärkeää osoittaa huomion
ja arvostusta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Monelle juuri tällaisena aikana saatu tunnustus tai huomionosoitus voi tuntua erityisen merkittävältä. Tästäkin lehdestä on
luettavissa lukuisan ansioituneen
maanpuolustajan nimi iloisessa
yhteydessä. Onnittelut omastakin
puolestani ylennetyille ja palkituille. Julkiset huomionosoitukset osuvat kuitenkin aina harvalukuiselle
joukolle, joten jokainen meistä voi
ottaa tehtäväkseen osoittaa reilun
kiitoksen myös arjessa kohtaamilleen läheisille tai vaikkapa työkavereille.
Yhdistyksissä puolestaan on nyt
hyvä aika aloittaa kesäkuun lippujuhlan päivän huomioimisten
valmistelu ja tällä tavoin varmistaa mahdollisimman kattava ansioituneiden palkitseminen kahden
koronavuoden jälkeen. Omien

kalustoa sekä henkilöstöä uusille
paikallispataljooniin sijoitettaville kevyemmille ja ketterämmille
yksiköille.

Rajoitusten hiljentämä Itsenäisyyspäivän ja joulun aika sekä
vuodenvaihde luontaisena taitepisteenä sopivat hyvin myös oman
maanpuolustussuhteen pohdintaa.
Innoittavan kirjallisuuden siivittämänä toivottavasti. Uuden Puolustusselonteon mukaisesti paikallispuolustusta lähdetään kehittämään
paremmin kokonaisturvallisuuden
periaatteiden mukaisesti ja laajaalaiseen vaikuttamiseen vastaamiseksi.
Samalla avautuu yhä laajempi
kirjo monipuolisempia tehtäviä
myös reserviläisten ammattitaidon
hyödyntämiseksi. Nyt on hyvä aika
kartoittaa oma osaaminen ja kokemus sekä pohtia mistä erityisesti
voisi olla Puolustusvoimille hyötyä.
Kukaan muu kuin reserviläinen itse
ei tätä asiaa voi yhtä hyvin tuoda
esiin. Joulukynttilöiden sammuttua
on siis syytä ottaa oma osaamisen
kynttilä pois vakan alta ja tuoda
vielä hyödyntämätön osaaminen
Puolustusvoimien tietoon.

Puolustuksen
supersyksy takana

Takana on todellinen puolustuksen
supersyksy. Ensin julkaistiin uusi
Puolustusselonteko kannustavine
paikallispuolustuskirjauksineen,
tämän jälkeen Ilkka Kanervan
ohjauksessa valmisteltu asevelvollisuusraportti linjasi kehitysnäkymiä tulevaisuuteen muun muassa

kutsuntojen suunnasta. Sokerina
pohjalla on todennäköisesti näinä
viikkoina tapahtuva HX-hankkeen
valintapäätös. Puolustusministeriössä uusi vuosi alkaa uudessa komennossa kenraaliluutnantti Esa
Pulkkisen aloittaessa ministeriön
kansliapäällikkönä. Jukka Juusti
voi siirtyä tyytyväisenä reserviin
pitkän ja erinomaisen päivätyön
tehneenä.
Monissa yhdistyksissä ja perheissä takana taitaa olla toisenlainen supersyksy toivoa herättäneen yhteiskunnan aukeamisen ja
uudelleen palanneiden rajoitusten
jäljiltä. Jatkuvasti muuttuvat tilanteet ja epävarmuus tulevasta ovat
valitettavasti turvallisuusympäristömme uusi pysyvä piirre. Samoin
kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin yhdistys- ja perhe-elämässä
taitaa pärjätä parhaiten aktiivisella
vakauspolitiikalla, jossa tosiasioiden tunnistaminen, tunnustaminen
ja omien periaatteiden selkeä noudattaminen johtavat parhaaseen
lopputulokseen.
Suomen marsalkka Mannerheim
oli perinteiden arvostaja, vaalija ja
uusien luoja. Mannerheim myös
osasi taitavasti hyödyntää palkitsemisia ja muita kannustamisen
tapoja alaisilleen, kuten aivan liian
varhain edesmenneen Antti Matikkalan tutkimuksen osoittavat.
Marsalkan vaiherikasta elämää
lukuisine odottamattomine kään-

teineen ja silti sen pysyviä kiintopisteitä voimme käyttää alkupisteenä pohtiessamme ensi vuoden
toimintaa samalla, kun seisomme
jouluaaton kunniavartiossa sankarihaudoilla. Ristillä tavataan!
Christian Perheentupa
Everstiluutnantti
Turun Kadettipiirin
puheenjohtaja
Christian Perheentuvan arkisto
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LYHYET
Maanpuolustustahto vakaassa
nousussa

Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunta (MTS) julkaisi tuoreen tutkimuksen
suomalaisten mielipiteistä,
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja
turvallisuudesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että maanpuolustustahto on noussut
ja että nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus on
vakaata.
Henkilökohtainen maanpuolustustahto oli noussut
kaikissa ikäryhmissä. Kaikista vastaajista 84 prosenttia
ilmaisi, että olisi itse valmis
osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan, jos
Suomeen hyökätään. Viime
vuonna vastaava luku oli 80
prosenttia.
Kaikista vahvin maanpuolustustahto oli 35–49-vuotiailla, joista 87 prosenttia vastasi nyt myönteisesti
(vuonna 2020 83 %). Eniten
henkilökohtainen maanpuolustustahto oli noussut alle
25-vuotiailla, joista myönteisesti vastasi nyt 81 prosenttia
(vuonna 2020 69 %).
Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta. Tutkimuksen otos on
1001 henkilöä. Tutkimuksen
kohderyhmänä on maamme
15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun
ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on koko väestön
osalta
3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Virittäydy Radio
Kipinän taajuudelle

Puolustusvoimine tuottaman Radio Kipinän podcastit vievät maanpuolustuksen
ytimeen. Parhaat asiantuntijat keskustelevat niin sotatekniikasta, taktiikasta,
asepalveluksesta kuin myös
maanpuolustukseen liittyvistä yhteiskunnallisista aiheista.
Näitä podcasteja voi kuunnella Spotifysta, Soundcloudista,
Apple Podcast-sovelluksesta
sekä Puolustusvoimien verkkosivuilta.
Radio Kipinä Live perustetaan suurimpien sotaharjoitusten yhteydessä. Radio
Kipinä Live on reserviläisten
voimin toimiva sotaharjoitusradio, joka toimii reserviläisten voimin. Kanava
lähettää musiikkia, puolustusaiheista keskustelua, sekä
tietenkin välittää tärkeää ilmavalvontaselostetta kaikille joukoille. Radio Kipinän
Live-versiota voit kuunnella
suurimpien sotaharjoitusten
yhteydessä Puolustusvoimien
sivujen kautta, sekä Radiot.
fi-palvelussa ja FM-taajuuksilla.

RUK:n kurssi 137 kokoontui puoli vuosisataa kurssinsa jälkeen

Junkkarijuntta sen teki

Jukka Liukas / Kuvamestari Oy Raisio

Jouko Fossi

K

eväällä 2018 keskustelimme
varusmieskaverini, everstiluutnantti evp. Pentti Korhosen kanssa jossain yhteydessä aiheesta RUK:n kurssikokous, jollaista ei koskaan oltu kutsuttu koolle.
Päätettiin tehdä asialle jotain.
Olimme sitten yhteydessä oppilaskunnan silloiseen puheenjohtajaan ja kyselimme, josko sellainen
pian järjestettäisiin, kun kohta tulee
50 vuotta kurssimme päätöksestä
25.11.1971.
Oli kyllä käyty asiasta keskusteluja kurssin 237 päättymisen yhteydessä noin 10 vuotta sitten. Asiaan
liittyvien mahdollisten taloudellisten
riskien johdosta silloinen hallitus ei
kuitenkaan ollut lämmennyt ajatukselle. Sovittiin sitten, mitä jos me
turkulaiset järjestämme sen?
Päätimme keväällä 2018 kutsua
koolle vanhoja RUK-kavereita keskustelemaan asiasta Turun Upseerikerholle. Tilaisuudessa perustettiin
toimikunta valmistelemaan asiaa.
Taloudellinen riski ja kokousjärjestelyt annettiin Matkapojat Oy:n
huoleksi ja kokous järjestettiin
20-21.01.2019 laivaristeilynä Turku-Tukholma-Turku. Esiintyjiksi
saatiin ministeri Ilkka Kanerva ja
aluetoimiston silloinen päällikkö,
everstiluutnantti Joni Lindeman.
Noin 1100:sta oppilaasta mukaan
ilmoittautui noin 80. Sopiva määrä
pitää porukka kasassa. Matka sujui
viihteen ja muistelujen merkeissä ja
kokouksia toivottiin jatkossakin.
Tämä olikin sitten harjoitusta tulevaan.
Vuonna 2020 oli määrä kokoontua Haminaan RUK:n 100-vuotisjuhlissa. Paikallinen RUK:n aikainen ”kuljetusjunkkari” Ilpo Vanhala olikin jo ryhtynyt järjestelyihin,
mutta sitten koronapandemia ja
RUK peruuttivat kaikki tilaisuudet.
No, seuraava yritys piti olla kurssimme alkamispäivä 13.08.2021
Katajanokan Kasinolla, mutta korona jylläsi edelleen ja uudeksi päivämääräksi katsottiin kurssimme
päättymisajankohta 27.11.2021 klo
18.00. Se päivämäärä piti niin täpärästi, että vuorokauden vaihtuessa
Helsingissä astuivat voimaan taas
uudet koronarajoitukset.

Kuinka kaikki järjestyi?

Kokouksen koolle kutsuminen
vaatii kurssilaisten osoitetarrojen
hankkimisen. Siinä auttoi RUK:n
oppilaskunta. Saimme kasaan 884
osoitetietoa. Yli 200 oli joko kieltänyt antamasta tietojaan, muuttanut
ulkomaille tai siirtynyt jo ”ilmavoimiin” tms, olihan ikähaarukkamme
jo noin 70-77-vuotiaita. ”Junkkarijuntta” evl Pentti Korhonen ja kapteenit Jouko Fossi ja Jukka Liukas
laativat ”käskyn” saapua 50-vuotiskurssikokoukseen ja parin tunnin
postitusurakan jälkeen käskyt lähtivät syyskuun lopulla. Ilmoittautuminen tapahtui 08.11.2021 mennessä maksamalla osallistumismaksu
pankkitilille, josta saimme nimet ja
RUK:n aikaisen yksikön.
Mitään sähköposti- tai puhelinilmoitusta ei noteerattu. Näistä
884:stä juhlakokoukseemme ilmoittautui vain 57 upseeria, joista neljä
jäi syytä ilmoittamatta tulematta.

”Ilmavoimiin” poistuneiden muistoa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

Krh-junkkarin Rauno Bergin käsi
vapisi jo sen verran, että kravattikin sai osuutensa Marskin ryypystä. Onneksi se haihtui ilmaan.

Maksu oli kuitenkin saatu etukäteen kaikilta eikä taloudellinen riski
realisoitunut. Kaikista RUK:n aikaisista yksiköistä It-patteria lukuunottamatta oli edustajia 3-15/yksikkö.

Nuottien mukaan

”Junkkarijuntta” ei kauan miettinyt ohjelmaa. Musiikista huolehti
Kaartin soittokunnan kvintetti, illallinen oli Mannerheim-menu tavanomaisine ruokajuomineen. Tervetuliaispuheen piti evl Pentti Korhonen
ja kirjoittaja kertoi illan kulkuun
liittyvät asiat. Oppilaskunnan hallituksen jäsen Ilpo Vanhala kiitti
”junkkarijunttaa” kokousjärjestelyistä ja toi oppilaskunnan tervehdyksen. Valokuvausta harrastivat
eniten Antti Tuomikoski ja Jukka
Liukas. Yksiköt ottivat yhteiskuvia.
Juhlaesitelmän piti tuttu kaverimme evl Joni Lindeman, joka kertoi
lyhyemmän kaavan mukaan kokemuksistaan Afganistanissa. Asiasta
keskusteltiin vilkkaasti. Samaan
aikaan hänellä oli ”tilanne päällä”
kotonaan, kun viisihenkinen murtaen suomea puhuva”käynnistyskaap
elilainaajaporukka” yritti tunkeutua
hänen kotiinsa. Tilanne laukesi poliisin nopean toiminnan ansiosta.
Tervehdyksensä kokoukseen lähettivät puolustusministeri, kaptee-

Junkkarikapteenit Jukka Liukas ja Jouko Fossi valmistautuvat puolustusministerin ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan tervehdysten
lukemiseen.

ni Antti Kaikkonen, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja reservin
majuri Ilkka Kanerva ja RUK:n
johtaja eversti Vesa Helminen.
Ministeri Kaikkosen tervehdyksen lopussa mainitaan: Te, ”Junkkarit” olette erinomainen esimerkki
siitä, että olette pitäneet yhtä myös
kurssin jälkeen ja kunnioitatte saamaanne koulutusta. Toiminnallanne on positiivinen vaikutus myös
maanpuolustushenkeen, ja toivonkin että hieno perinteenne jatkuu
myös tulevaisuudessa.
Tervehdyksen luki Jukka Liukas.
Ministeri Ilkka Kanerva kertoi tervehdyksessään edellisenä päivänä
valmistuneesta puolustusselonteosta ja samana päivänä sattumalta
julkistamastaan esityksestä asevelvollisuuden kehittämiseksi ja antoi
pallon ministeri Kaikkoselle ryhtyä
nopeasti toimeenpanemaan esitettyjä ehdotuksia. Tervehdyksen luki
Jouko Fossi.
RUK:n johtaja eversti Vesa Helminen kertasi tervehdyksessään
RUK:n tehtäviä vuosikymmenten
aikana todeten mm., että nykyisin
on kaksi 14 viikon kurssia vuodessa. Suuruusluokka on vuodessa sama mikä oli kurssimme vahvuus. Tervehdyksensä lopussa hän
kysyy, muistatteko millä tavalla

RUK:n johtaja eversti Pentti Syrjä evästi teitä kurssinne jälkeen?
Muun muassa ”jopa taidonkin
edelle on asetettava henki. Toimikaa alaisianne ja esimiehiänne
kohtaan siten kuin haluaisitte itseänne kohtaan vastaavassa asemassa toimittavan.”

Kohti seuraavaa

Nyt on hyvä hetki arvioida everstin
evästysten merkitystä kuluneen 50
vuoden aikana. Nostaako vallaton
ja itsepäinen Junkkari päätään illan
aikana - jää pilke silmäkulmassa
nähtäväksi. Hyvää yhdessäolon
juhlaa herrat reservinupseerit, sanoi hän lopuksi. Tervehdyksen luki
Pentti Korhonen.
Ilta kului nopeasti muisteluiden ja
yhteiskuvien ottamisen merkeissä.
Laskun maksettuaan ”junkkarijuntta” poistui kokouksesta hyvissä
ajoin ennen uusien koronarajoitusten voimaan astumista eli klo 24.00.
Omasta puolestani parhaimmat
kiitokset Pentille, Jukalle ja Jonille,
kun jaksoitte olla mukana näissä
muuttuneissa olosuhteissa, mutta ”me teimme sen”. Toimikunta
lopetti toimintansa tähän. Jatkoa
seuraa sitten lähinnä Haminan
suunnalla RUK:n tapahtumien yhteydessä, jos ikä ja terveys sallii.¨
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Raision Reserviupseerien
60-vuotinen taival oli juhlan arvoinen

Esa Rantanen

Tuula Rahkonen

R

aision Reserviupseerit ry juhli
60-vuotista taivaltaan lauantaina
13.11.2021. Päivätilaisuus pidettiin Raision kaupungintalolla. Juhlan
aluksi vastaanotettiin Suomen ja Raision Reserviupseerien liput sekä kuultiin
Raision VPK:n soittokunnan esittämänä
Jääkärin marssi. Soittokuntaa johti Essi
Rae. Tervehdyssanat lausui yhdistyksen
puheenjohtaja Markus Hietamäki. Tämän
jälkeen rovasti Pertti Ruotsalo lähetti seppelpartiot matkaan Narvan marssin soidessa. Raision kirkkomaalle haudattujen
yhdistyksen entisten puheenjohtajien haudoille seppeleet vievät Raision Partiolaiset.
Menneitä vuosikymmeniä muisteltiin
Risto Nikkosen kertomana. Suunnilleen
kymmenen vuotta sitten, samassa paikassa, kuultiin yhdistyksen taipaleesta
ensimmäisen 50 vuoden ajalta ja nyt esitys painottui viimeisen vuosikymmenen
toimintaan. Yhdistyksen historiaa juhlaväelle valottanut Nikkonen totesi ohjelmassa mainitun “historian havinaa”
olevan kertomus eräistä tapahtumista
ja henkilöistä yhdistyksen 60-vuotisen
matkan varrelta.
Ennen oman yhdistyksen perustamista raisiolaiset reservin upseerit päättivät liittyä Turun reserviupseerikerhon
alaosastoksi, mikä mahdollisti muun
muassa ampumaharjoittelun. Ajatus
oman kerhon perustamisesta toteutui,
kun raisiolaiset sosiaalipäällikkö Tarmo
Rauramaa, rehtori Risto Lehmus ja filosofian maisteri Raimo Raunio anoivat
sisäasianministeriöltä lupaa saada perustaa Raision reserviupseerikerho -niminen yhdistys, jonka tarkoituksiin kuului
muun yhdistystoiminnan ohella myös
ampuma-aseiden käytön harjoittelu.
Ministeriö myönsi luvan yhdistyksen
perustamiseen 15. marraskuuta 1961.
Välittömästi otettiin tavoitteeksi myös
naisjaoston ja aliupseerikerhon perustaminen Raisioon. Molemmat toteutuivat
jo seuraavana vuonna 1962.
Perustamiskokouksessa yhdistyksen
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
Tarmo Rauramaa. Rauramaan jälkeen
yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Eino Seivästö, Markku Hietamäki,
Heikki Kerkkonen, Rauno Suojanen,
Risto Nikkonen, Kalevi Suominen,
Markku Asumaa, Matti Partala, Aulis
Lahti, Matti Puoskari ja Erkki Lehmus.
Jokainen puheenjohtaja on johtanut
toimintaa omalta osaltaan tekemällä
työtä reserviupseeriliiton tarkoitusperien
edistämiseksi sekä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.
Nikkonen totesi vuonna 2005 puheenjohtajuudessa alkaneen tavallaan uuden
aikakauden, kun puheenjohtajaksi valittiin evp-upseeri, ensin komentajakapteeni Matti Puoskari ja hänen jälkeensä
everstiluutnantti Erkki Lehmus. Yhteistoiminta puolustusvoimiin aktivoitui.
Lisäksi Lehmuksen toimiminen kymmenen vuoden ajan maanpuolustuskoulutuksen varautumisen ja turvallisuuden
koulutuspäällikön sekä V-S reserviläispiirien toiminnanjohtajana tehtävissä
avasi yhteistoiminnalle uusia muotoja
ja mahdollisuuksia.

Aktiivisuutta ja perinteitä

Puheenjohtajista vuoden reserviupseeriksi on maakunnassa piiritasolla valittu
Risto Nikkonen ja nykyinen puheenjohtaja Markus Hietamäki. Kaksi yhdistyksen jäsenistä on palkittu Suomen Reserviupseeriliiton kultaisella ansiomitalilla
soljen kera.
Yhdistyksen oma lippu naulattiin
vuonna 1984 järjestetyssä maanpuolus-

Piirien toiminnanjohtaja
Erkki Lehmus jäi
ansaitusti eläkepäiville.
Minna Nenonen • Johannes kossila

Ministeri Ilkka Kanerva piti juhlapuheen Raision Reserviupseerien 60-vuotisjuhlassa.

tusjuhlassa. Samaan aikaan hankittiin
yhdistyksen korkein huomionosoitus,
pöytästandaari.
Yhdistyksen toiminta on vuosien
varrella pysynyt osittain samanlaisena,
mutta kuitenkin ajan mukaisesti uudistuneena. Aatteellisesta toiminnasta
kertoo alusta alkaen aloitetut kunniavartiot sankarihaudoilla kansallisina juhlapäivinä. Jouluaaton kunniavartioon
osallistumiset ovat olleet monelle yksi
jouluun hiljentymisen kohokohta. Nikkosen tietojen mukaan yhdellä jäsenellä
on tällä saralla takana esimerkillinen 40
joulunaaton aktiivinen osallistuminen.
Maanpuolustuskoulutuksen kursseille
yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet
niin vetäjinä kuin osallistujina. Yhdistyksen kokouksissa on kuultu mielenkiintoisia alustuksia ja esitelmiä monista
ajankohtaisista aiheista.
Yhteistyö seurakunnan kanssa on jatkunut katkeamattomana. Rovasti Pertti Ruotsalo on toiminut yhdistyksen
hengellisenä upseerina eli ”hupsina”,
niin kuin hän on tittelinsä nimennyt jo
vuosikymmeniä. Ruotsalon kirkkoherrana oloaikana, vuonna 1991, aloitettiin
edelleen jatkuvat jokavuotiset rippileiriyövalvonnat.
Osallistuminen helmikuisiin reserviläisten kirkkopyhän palvelustehtäviin
jatkuu edelleen. Hyvä yhteistoiminta
seurakunnan kanssa jatkuu edelleen
kirkkoherra Sari Lehden aikana. Viime
vuosien toimintaan on kuulunut myös
keväinen illanvietto viherlahdessa seurakunnan vieraana.
Yhdistyksen jäsenistöä on ollut varsin
kattavasti edustettuna piirien yhteisissä
toimikunnissa sekä muissa luottamustehtävissä. Sotiemme veteraanit -keräys on kuulunut myös jokavuotiseen
toimintaan. Kunniakansalaisia on oltu
valmiita auttamaan parhaimman mukaan. Ampuma- ja maastourheilu ovat
olleet kautta aikojen yhdistystoiminnan
perusta. Jokavuotiset ampumahaasteottelut Raision Reserviläisiä vastaan ovat
keränneet sankoin joukoin jäseniä kisaamaan mestaruuksista Roukkulin radalle.

Sotahistoriallisiin
matkakohteisiin
Oman mainintansa ansaitsee myös kansainvälinen urheilutoiminta, jossa varsinkin Mikko Välivirta on tuonut yhdistykselle mainetta ja kunniaa kilpailemalla niin
kansallisissa kuin kansainvälisissä kisoissa
reserviupseeriliiton joukkueessa. Markus
Hietamäki ja Oskari Kuuskoski ovat ansiokkaasti kilpailleet ”Mikon pytystä”
piirin ystävyysotteluissa Viroa vastaan.
Matkailu on ollut kautta aikojen keskeinen osa yhdistyksen toimintaa. Joka
kesäiset matkat aloitettiin vuonna 1999.
Aluksi matkat suuntautuivat ulkomaille
muun muassa Venäjälle, lähinnä Karjalan Kannakselle ja Laatokan seuduille

sekä Kaliningradiin, Latviaan, Viroon
ja Puolaan. Sittemmin on tehty matkoja kiinnostaviin kotimaan kohteisiin.
Matkoihin on liittynyt aina jokin sotahistoriallinen teema, kuten talvi- ja
jatkosota, lapin sota, jääkäriliike, vapaussota, suomen sota, Krimin sota ja
30-vuotinen sota.
Teemojen ympärille laaditun matkaohjelman mukaisesti on perehdytty
muun muassa Alfred Kordeliniin liittyvään historiaan sekä nähty monet
Suomen historiaan liittyvät tärkeät sotahistorialliset paikat. Viimeinen kiinnostava matka tehtiin tänä kesänä Ahvenanmaalle. Tarinoita ja muisteloita
matkoilta riittää.
Yhteistyö eri tahojen ja yhdistysten
kanssa on kautta aikojen ollut mallikasta. Viime vuosian yhteistoiminta erityisesti Naantalin yhdistyksen kanssa on
ollut entistä tiiviimpää. Näkyvin askel
on otettu tänä vuonna, kun Nousiaisten
yhdistys liittyi Raision yhdistykseen.
Yhteinen toiminta jatkuu hyväksi havaitulla tavalla, katse eteenpäin
suunnattuna, valtakunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa tukien. Yhdistyksen
jäsenmäärä on tällä hetkellä 125. Nuorempien mukaantulo on ollut ilahduttavaa ja edelleen toivottavaa.
Juhlassa kuultiin Luminos Ensemble -kuoron musiikkia ja lauluesityksiä.
Kuoroa johti Sauli Hannuksela, jonka
yksinlaulua saatiin myös kuulla.
Juhlivalla yhdistyksellä oli ollut suuri ilo ja kunnia saada juhlapuhujaksi
ministeri Ilkka Kanerva. Erinomaisen
juhlapuheen jälkeen palkittiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä. Vaikka mitalit
myönnetään henkilökohtaisesti, ne ovat
kuitenkin tulosta yhteisistä ponnisteluista vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja
sitä kautta koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden hyväksi.
Viralliset tervehdykset toivat johtaja
Heikki Mäki Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, everstiluutnantti Petteri
Iitti Lounais-Suomen aluetoimistosta,
Raision kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Salonen ja Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehti.
Vapaan sanan aikana onnittelut juhlivalle yhdistykselle tuonut Turun Reserviupseerien puheenjohtaja Juha-Pekka
Sainio, totesi olevansa erityisen ylpeä
vanhan ”alaosastonsa” saavutuksista.
Oli ilo kuulla, että raisiolaiset ovat olleet
kentällä näkyvässä roolissa ja tehtyä
työtä arvostetaan maakunnassa.
Kiitossanat lausui yhdistyksen varapuheenjohtaja Oskari Kuuskoski. Juhlan
hienoksi lopuksi laulettiin yhteisesti Varsinaissuomalaisten laulu Raision VPK:n
soittokunnan säestämänä.
Iltajuhlaa vietettiin Pansion koulutusja kurssikeskuksessa (entinen meriupseerikerho) yhdistyksen oman jäsenistön
kesken.

Varsinais-Suomen reserviläis- ja reserviupseeripiirien
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Erkki Lehmus jäi marraskuun alusta lähtien viettämään ansaittuja eläkepäiviä.
Erkille tämä oli jo toinen kerta, kun lähipiiri toivotteli
miehelle nautinnollisia vapaaherran päiviä. Erkin tuntien,
tuskin hän tämänkään jälkeen jää laakereilleen lepäämään, vaan varmasti maanpuolustustyö eri muodoissa
kulkee arjessa mukana jatkossakin.
Halusimme piireissä muistaa Erkkiä pitkäaikaisesta työstä, järjestämällä kahvitilaisuuden Heikkilän
sotilaskotiin 19. marraskuuta. Tilaisuuteen kutsuttiin
pääyhteistyökumppanit, piirien hallitusten jäsenet sekä
molempien piirien yhdistysten puheenjohtajat.
Vieraita ja tuttuja hänelle on kertynyt vuosien varrella
paljon, mutta koronatilanteesta johtuen tilaisuutta ei
voitu pitää avoimena tapahtumana. Tilaisuus oli kaikin
puolin lämminhenkinen ja väkeä riitti heti aamun kello
yhdeksästä lähtien aina iltapäivään asti.
Useat kumppanit ja yhdistysten luottamushenkilöt
tulivat tervehtimään Erkkiä ja vaihtamaan kuulumisia.
Taisi olla päivän yleisin kysymys, että mitä tästä
eteenpäin aiot tehdä? Erkille luonto ja ulkoilu on ollut
lähellä sydäntä ja sen on nähnyt myös sosiaalisen median
useista päivityksistä. Saamamme vihjeen mukaan ainakin
muutama viikko Kuusamon upeissa maisemissa on Erkin
suunnitelma loppuvuodelle.

Maanpuolustustyö jatkuu

Erkin toiminnanjohtajakauden aikaisia viimevuosien
isoja tapahtumia muistellessa päällimmäisinä
ovat jääneet mieleen Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlat ja historiateoksen julkaisu, liittokokoustapahtuma
Aurajoen varrella Turussa sekä viime heinäkuun ampumamestaruuskilpailut. Monia muitakin tapahtumia ja
tilaisuuksia tietysti löytyy vuodesta 2013 lähtien, mutta
nämä suurimpina viimevuosilta. Hän aloitti myös työn
jo ensi vuoden
Reserviupseeripiirin historiateoksen kirjoittamiselle ja
juhlien järjestämiselle.
Toiminnanjohtajan päivätyön on myös Parivartion
päätoimittajana toimiminen. Piiriemme lehti on valtakunnallisesti arvostettu piirilehti ja ennen kaikkea se
on ajankohtainen ilmestyessään kuusi kertaa vuodessa.
Erkin puoliso Tuula on ollut tässä työssä isona tukena
kaikki nämä vuodet Erkin rinnalla ja paljon ajankohtaisia uutisia ja tarinoita olemme päässeet vuosien varrella
lukemaan.
Olemme piirien kanssa kiitollisia kaikesta siitä työstä,
mitä Erkki on näiden vuosien aikana tehnyt. Haluamme
toivottaa hänelle mitä parhaimpia päiviä tulevaan ja
ennen kaikkea terveyttä. Kuten jo aiemmin totesimme,
niin varmasti tapaamme häntä vielä näissä merkeissä
jatkossakin.
Samalla haluamme myös piirien väistyvinä puheenjohtajina kiittää teitä kaikkia kuluneista vuosista. Molemmilla piireillä aloittavat uudet puheenjohtajat Juha-Pekka
Sainio ja Pekka Tuominen tehtävänsä yhdessä piirien
toiminnanjohtaja Joni Lindemanin kanssa.
Toivotamme teille menestystä tuleviin tehtäviin.
Tuula Rahkonen

Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti
Petteri Iitti toi Puolustusvoimien terveiset eläkkeelle siirtyvälle Erkki Lehmukselle.
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Itsenäisyyspäivän ylennyksiä
YLENNETYT, 6.12,
VARSINAIS-SUOMI
Sotilasarvoon: Majuri
Laine Jouni Tapio

Raisio

Sotilasarvoon: Komentajakapteeni
Kuustie Juhani Erik
Pulkkinen Tuomo Olavi

Naantali
Raisio

Sotilasarvoon: Kapteeni
Hannukainen Anssi Mikael
Hoppela Tomi Erik Juhani
Hovinen Jari Juhani
Huopalahti Sauli Rainer
Jaakkola Petri Mikael
Kaukoranta Samu Uolevi
Koro Ari-Janne Turku
Koskenniemi Johannes Leo
Paakki Kimmo Sakari
Pötrönen Kari Paavo Olavi
Rouhiainen Sampo
Törrönen Tomi Valtteri

Kaarina
Masku
Raisio
Lieto
Lieto
Turku
Turku
Kaarina
Kaarina
Turku
Turku

Sotilasarvoon: Yliluutnantti
Eklund Joonas Allan
Halinen Joni Jarno Olavi
Hyssälä Juha Paavo Sakari
Höysti Lasse Walter
Louramo Harri Ilmari
Moilanen Timo Pentti Olavi
Nygård Antti-Jussi
Raukko Pasi Jukka
Rimpi Timo Henrik Karinpoika
Rummukainen Petri Juhani
Salonen Tero Tapio
Tengström Meeri Helinä
Vuorio Teemu Joel Juhani
Ågren Karl Johan Arvid

Paimio
Turku
Turku
Turku
Paimio
Turku
Turku
Lieto
Uusikaupunki
Turku
Turku
Kustavi
Turku
Turku

Sotilasarvoon: Luutnantti
Hakala Erik Ismo
Heikkilä Jerry Walter
Heikkilä Niklas Pentti
Hoikkala Simo Olli Edvard
Jalli Eero Onni Matias
Jensén Linus Robert Julius

Turku
Turku
Lieto
Turku
Turku
Turku

Koski Eero-Pekka Tapani
Kuokkanen Juho Gabriel
Luoma Vesa-Matti
Niemelä Jussi Kalevi
Nygård Lucas Anton
Paavola Jimi Patrik Kristian
Prami Tuomas Antero
Randström Simon Martin Valdemar
Ranta Ville Sakari
Rantala Aleksi Hemmo Kalevi
Salminen Lauri Santtu Sakari
Särkijärvi Jani Kalevi
Toikka Pekka Kalevi
Vähätalo Roosa Maria

Uusikaupunki
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Raisio
Kaarina
Kaarina
Paimio
Turku
Turku
Turku
Rusko

Sotilasarvoon: Sotilasmestari
Mäkinen Hannu Kaleva
Suutari Jari Olavi
Virta Sauli Kristian

Salo
Kaarina
Turku

Sotilasarvoon: Ylivääpeli
Aittomäki Juha Tapani
Hahtokari Jorma Juhani
Holmevaara Paavo Juhani
Juntunen Marko Juhani
Juvonen Esa Antero
Järvinen Mika Sakari
Kalluinen Ville-Veikko
Kontulainen Mika Reino Juhana
Laaksonen Jani Matti Tapio
Mäkinen Pasi Juhani
Mäntsälä Jere Juhani
Saarinen Pekka Mikael

Salo
Raisio
Paimio
Somero
Raisio
Turku
Mynämäki
Rusko
Salo
Turku
Lieto
Salo

Sotilasarvoon: Vääpeli
Etula Timo Henrik
Helpiö Kim Henrik
Karjalainen Lasse Olavi
Kaskia Janne Tapani
Mattila Ville Juho Oskari
Nivalinna Kim Kasimir
Oikarinen Janne Juhani
Sillanpää Markus Tapio
Suovanen Esa Päiviö
Wahteristo Lasse Matias

Uusikaupunki
Uusikaupunki
Raisio
Salo
Kaarina
Salo
Turku
Kaarina
Turku
Kaarina

Sotilasarvoon: Pursimies
Hällfors Vesa Juhani

Paimio

Sotilasarvoon: Ylikersantti
Alakurtti Olli Matti
Butterlin Mika Tapani
Enberg Miikka Tapani
Enestam Pontus Michael
Haajanen Ismo Kalervo
Haanpää Rauli Nestor
Hautajärvi Erik Johannes
Hilska Matias Vilho Valdemar
Hokka Anssi Kalle Juhani
Honkaranta Mika Juhani
Hytönen Olli-Pekka Valentin
Jaatinen Janne Kalevi
Kamppuri Jesse Kristian
Keränen Mira Eeva Mirjam
Keski-Mattinen Seppo Tapani
Koivisto Markku Vihtori
Koskimäki Janne Juhani
Koskinen Eerik Kalevi
Lehestö Mika-Pekka Tapani
Lehto Riku Valtteri
Lindström Janos Väinö Kristian
Lundén Tommi Juhani
Lyijynen Mikko Oskari
Niskanen Matti Mikael
Pajamäki Janne Matti Mikael
Peltonen Tomi Tapio
Pihlaja Riku Valentin
Pulakka Mikko Juhani
Rantanen Olli Samuli
Rantapuska Ville Akseli
Relander Arto Nikolai
Riitamo Linnea Marjaana
Saari Petri Helge Joakim
Salo Aki Anssi
Silvast Jani Matti
Siviranta Petri Johan
Smedroos Joakim Mikael
Suonkanta Kalle Antero
Tikkanen Matti Olavi
Vainio Anssi Lauri Aleksi
Valpola Saku Matias

Naantali
Raisio
Kaarina
Kemiönsaari
Paimio
Lieto
Laitila
Turku
Loimaa
Raisio
Loimaa
Turku
Uusikaupunki
Turku
Salo
Somero
Turku
Turku
Lieto
Lieto
Turku
Salo
Masku
Turku
Turku
Turku
Turku
Laitila
Turku
Turku
Turku
Lieto
Turku
Somero
Pori
Turku
Turku
Salo
Pyhäranta

Sotilasarvoon: Kersantti
Anttonen Kasimir Adolf
Back Kristoffer Jan Gunnar
Björklöf Tuomo Henrik
Hakulinen Oskari Joonatan
Heino Miikka Ilmari

Turku
Turku
Turku
Turku
Turku

Itsenäisyyspäivän ylennykset ja
Petteri Iitti

Joni Lindeman

V

Reserviläisten ylennystilaisuus pidettiin Turun linnassa torstaina 2.12. arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa.

arsinaissuomalaisten
reserviläisten ylennysten julkistustilaisuus
pidettiin perinteiseen tapaan
historiallisissa puitteissa Turun linnassa. Itse tilaisuus oli
jo sinällään ikimuistoinen kaikille paikalla olleille, mutta
linnan puitteet toivat tapahtumaan vielä oman arvokkaan
lisänsä. Tänä vuonna paikalla
oli koronarajoituksista johtuen rajoitettu määrä kutsuvieraita eikä ylennettävien läheisiä voitu kutsua juhlistamaan
tilaisuutta.
Yhteensä paikalla oli 72
henkilöä, joista hieman yli
puolet oli ylennettyjä reserviläisiä. Tilaisuutta kunnioitti arvovaltainen kutsuvierasjoukko Merivoimien
esikuntapäällikön johdolla.
Viranomaiskenttä oli edustettuna Länsi-Suomen merivartioston komentajan läsnäolon myötä. Virkasotilaiden
lisäksi tilaisuuteen osallistui
keskeisimpien maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen
edustajat.
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ja kunniamerkkejä
Helmi Antton Armas
Hämäläinen Anna Sofia
Jalli Osmo Antero
Jussinmäki Lauri Esa Juhani
Juutilainen Teemu Tapio Sefanja
Kauppi Aleksi Niilo Juhani
Lehmus Lauri Kustaa Valtteri
Lehmuskoski Niko Sakari
Lehtimäki Akseli Juhana
Lohisto Santeri Emil
Läpikivi Olli Rainer
Mäenpää Joni Petteri
Mäkelä Erno Asser
Mäkelä Miko Adi Matias
Määttä Eetu Valtteri
Nummelin Sami Markus
Nygård Alex Michael
Nyman Juho-Oskari
Ojala Nora Maria
Peltola Henrik Johannes
Pietilä Riku Matti Jalmari
Rajamäki Aleksi Immonpoika
Rautio Sofia Helena
Sillanpää Joonas Kalle Sakari
Sinisalo Anssi Lauri Johannes
Soininen Tuomas Fredrik
Suhonen Veera Hannele
Tamminen Tuomas Tapio
Toivonen Ida Eveliina
Torniainen Virve Susanna
Tuominen Miklas Miika Patrik
Uuttu Lasse Antti Petter
Vainio Eero-Matti Johannes
Valkamo Waltteri Antero
Wallenius Patrik Jeremias
Vetoniemi Antti Aleksi
Vihervirta Jari Antero
Virtanen Rami Erik Nikolai

Turku
Turku
Koski Tl
Turku
Turku
Turku
Paimio
Turku
Turku
Turku
Turku
Lieto
Nousiainen
Turku
Turku
Kaarina
Turku
Loimaa
Lieto
Kaarina
Lieto
Turku
Turku
Raisio
Laitila
Naantali
Turku
Turku
Pöytyä
Turku
Raisio
Koski Tl
Turku
Turku
Turku
Paimio
Turku
Turku

Sotilasarvoon: Alikersantti
Jaatinen Antti Juhani
Jaatinen Henri Kalevi
Randell Piia Kaarina
Virtanen Niko Tapani

Raisio
Naantali
Turku
Uusikaupunki

Sotilasarvoon: Korpraali
Akkanen Tuomas Antero
Granström Simeon Johannes
Heinonen Jussi Oskari
Heinonen Matti Olavi

Salo
Parainen
Uusikaupunki
Turku

Hella Juho Tapani
Herranen Touko Elias
Hukkanen Tomi Juhani
Hurme Mikko Juhani
Järvi Juho Armas
Kalliola Artturi Iivari
Kari Ville Olavi Mynämäki
Karjala Laura Maaria
Kekola Waltteri Otto Samuli
Koivunen Teemu Miikkael
Koponen Valtteri Matias
Koski Santeri Eero Tapani
Kyynäräinen Juha Kalevi
Laaksonen Roope Santeri
Lahdelma Marco Mikael
Laine Teemu Johannes
Lehto Elias Erik		
Leino Juhana Tuomas Valtteri
Liljenbäck Lauri Juhani
Lindroth Jan-Erik
Lumme Ilkka Viljam
Metso Pekka Juhani
Mikkola Joachim Marco Michael
Myllyoja Jani Mikael
Nyberg Riku Kristian
Pakarinen Eero Pekka
Peiponen Samuel Semen
Pirinen Aleksi Mikael
Pohjonen Mikko Mikael
Ponkkonen Teppo Johannes
Prusila Niko Kristian
Pyörre Eero Ilmari Elias
Raassina Jussi Antero
Ranta-Krenkku Jyrki Henry Juhani
Rantala Aaro Frans Jalmari
Rendon Daniel Mikail
Salmela Samuli Antero
Salmi Janne Kari Mikael
Salmi Juuso Johannes
Salomäki Akseli Jesse Petteri
Seppä Erkki Juhani
Soiluva Lauri Olavi
Suominen Atte Tapani
Teivastenaho Joona Robert
Teuri Samuli Juhani
Thessler Ville Petteri
Tuominen Teemu Pekka Olavi
Tättäläinen Samuli Olavi
Vähäkylä Mikko Matias
Väisänen Niko Tapani

Turku
Raisio
Turku
Turku
Kaarina
Somero
Turku
Aura
Eura
Masku
Turku
Sauvo
Rusko
Turku
Rusko
Turku
Turku
Turku
Kustavi
Turku
Lieto
Oripää
Marttila
Loimaa
Turku
Turku
Turku
Turku
Salo
Loimaa
Turku
Aura
Marttila
Turku
Lieto
Loimaa
Somero
Kaarina
Turku
Turku
Turku
Salo
Turku
Kaarina
Raisio
Loimaa
Turku
Turku
Turku

Sotilasarvoon: Ylimatruusi
Koskinen Juuso Markus
Unkila Petteri Erkki Fredrik

Turku
Kaarina

KUNNIAMERKIT 6.12,
VARSINAIS-SUOMI
Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R)
Järvinen, Jarkko-Pekka, toimitusjohtaja, Turku
Liesipuro, Toni, keittiöpäällikkö, Turku
Vuontela, Kyösti Sakari, opetusneuvos, Paimio

Reserviupseeriliiton ansioristi soljella
Halkilahti Mikko, Salo

Reserviupseeriliiton ansioristi
Harju Jori, Turku
Patrikainen Kirsi, Turku

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
Lehmus Erkki, Raisio
Tiilikainen Tuomas, Turku

Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
Kossila Johannes, Lieto

Reserviläisliiton kultainen ansiomitali
Kuustonen Rami, Kustavi
Lerkki Seppo, Masku
Mäkelä Helge, Oripää
Stenius Reijo, Oripää

Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali
Halkivaha Erkki, Oripää
Liinoja Veikko, Oripää
Mäntyharju Olavi, Oripää
Salo Jani, Loimaa
Tamminen Jari, Oripää
Viitanen Reino, Pöytyä
Viitasaari Arto, Oripää
Virtanen Vesa, Loimaa

ansiomitalit
Saatesanoissaan LounaisSuomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Petteri Iitti muistutti reservissä
olevan asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena olevan
luoda sodan ajan joukkojen
sotilasarvoihin perustuva
esimies- ja johtajuusjärjestelmä. Reserviläisten ylennykset rauhan aikana perustuvat
kertausharjoituksiin, vapaaehtoisista harjoituksista
saataviin korvaaviin päiviin
sekä aktiivisuuteen maanpuolustuksellisissa toiminnoissa.
Lisäksi ylennettävän on saatava ylempään sotilasarvoon
kuuluva koulutus ja oltava
sopiva sijoitettavaksi sotilasarvon mukaiseen tehtävään
sodan ajan joukossa.
- Te, arvoisat ylennettävät olette osoittaneet vuosien aikana sitoutuneisuutta
maanpuolustukseen olemalla aktiivisesti mukana harjoituksissa, koulutuksessa
ja muussa maanpuolustuksellisessa toiminnassa. Siksi
on ilo ja kunnia julkistaa
ylennykset sekä onnitella
teitä sodan ajan joukkojen

toimeenpanosta ja johtamisesta vastaavien esimiestenne,
sekä keskeisten maanpuolustusjärjestöjen edustajien läsnä
ollessa, lausui Iitti.
Puheessaan ylennysten julkistamisen jälkeen everstiluutnantti Iitti painotti sitä, että
turvallisuusympäristömme
elää jatkuvassa muutoksessa,
jossa sotilaalliset uhkat voivat
muodostua hyvinkin nopeasti. Viimeisten vuosien aikana
tapahtunut kehitys myös meidän lähialueellamme on osoittanut, että kynnys sotilaallisen voiman käyttöön ja sillä
uhkaamiseen on pienentynyt.
Puolustusvoimien ensimmäinen lakisääteinen tehtävä on
Suomen sotilaallinen puolustaminen sotilaallisia uhkia
vastaan, ja Suomen sotilaallisen puolustuksen ensisijainen
päämäärä on ennaltaehkäisy.
Jo rauhan aikana osoitetulla valmiudella ja puolustuskyvyllä muodostetaan kynnys maahamme kohdistuvan
hyökkäyksen ehkäisemiseksi,
ja mikäli se ei tuota tulosta,
niin joustavalla valmiuden
säätelyllä puolustusvalmius

kyetään mitoittamaan uhkaa
vastaavaksi.
-Puolustusvoimilta edellytetään kykyä Suomen sotilaalliseen puolustamiseen
kaikissa olosuhteissa, ja lakisääteisten tehtävien toteuttamisesta ei ole tingitty edes
Koronaepidemian aikana.
Puolustusvoimat on vastannut vallitsevan poikkeuksellisen tilanteenkin aikana sille
käskettyihin tehtäviin korkean sotilaallisen valmiuden
ylläpitämiseksi ja maamme
sotilaallisen koskemattomuuden turvaamiseksi, totesi
everstiluutnantti Iitti.

Reservin johtajien
keskeinen asema
Puolustusvoimien sodan ajan
joukoista yli 90 prosenttia
muodostuu reserviläisistä.
Ammattisotilaita ei riitä miehistö- ja johtotehtäviin kuin
murto-osaan joukoista. Reserviläisten merkitys jokaisessa sodan ajan joukossa on
tehtävän onnistumisen kannalta jopa kriittisen tärkeää.
Erityisesti reservin johtajat
ovat keskeisessä asemassa so-

dan ajan joukon toiminnan ja
uskottavan sotilaallisen puolustuskyvyn luomiseksi.
-Reservin johtajina Te
olette omalla esimerkillänne
ja maanpuolustustoiminnallanne osoittaneet olevanne
ylennyksenne arvoisia. Olen
vakuuttunut siitä, että te nyt
korkeampaan sotilasarvoon
ylennetyt ymmärrätte ylennyksen myötä kasvavan vastuunne ja teihin kohdistuvat
odotukset niin normaaliolojen tehtävissä yhteiskunnan
osana kuin isänmaan kutsuessa teitä maamme vapauden
ja itsenäisyyden puolustajina,
korosti Iitti.
Puheensa lopuksi hän toivotti kaikille tilaisuuteen
osallistuneille aluetoimiston
henkilöstön puolesta maanpuolustushenkistä itsenäisyyspäivää, rauhaisaa joulua
sekä onnellista ja maanpuolustushenkistä uutta vuotta.
Tilaisuuden arvokkuutta ja
juhlan tuntua linnan Kuninkaan salissa lisäsi loistavan
Laivaston soittokunnan musiikkiesitykset; alussa aluetoimistojen kunniamarssi, ylen-

Kaikkiaan Turun tilaisuuteen osallistui 72 henkilöä, joista
hieman yli puolet oli ylennettyjä reserviläisiä

tämisen kunniaksi soitettu
Porilaistenmarssi sekä Marsalkan Hopeatorvet. Ylennysten jälkeen olleen kahvituksen aikana linnan Kuningat-

tarensalissa soittokunta soitti
kevyttä tunnelmamusiikkia.
Kaiken kaikkiaan tilaisuus
oli siis perinteen mukaisesti
juhlava ja mieliinpainuva.
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Huittisissa ristesivät monen tulevan sotasankarin tiet

Vapaussodasta asekätkentään
Antti Airila

T

alvella 1917-18 oli jo
Huittisissa ollut Vapaussotaa edeltävä ensimmäinen aseellinen selkkaus jo
ohitse, eli Huittisten Meijerin
kahakkana tunnettu mielenilmaus. Tämä tapahtuma
sijoittui heinäkuuhun 1917.
Huittisiin oli perustettu piirieläinlääkäri John
Engdahlin toimesta ja tulevien amiraalien Bo ja Jan
Klenbergien isän Gotthelm
Klenbergin avustuksella
vartiokaarti. Engdahl oli
Satakunnan ensimmäisiä
toimijoita, kun suunniteltiin
tulevan Suojeluskunnan perustamista.
Tilanne eskaloitui Huittisissa vähitellen tammikuun
aikana yhä pahemmaksi.
Tammikuun lopulla meijerin juustomestari Vihtori Toivola kääntyi meijerin hallituksen puoleen ja pyysi saada
vapaata työstään, kun hän
on päättänyt lähteä mukaan
Isänmaan vapauttamiseen
vieraista joukoista.
Aiemmin oli jo Huittisista
lähtenyt viisi miestä Saksaan
samaan sotilaskoulutusta.
Heistä tunnetuin oli tulevaisuudessa jääkärikapteeni,
professori Lauri Leppänen.
Toivola sai meijerin hallitukselta pöytäkirjan mukaan
kolmen kuukauden palkan
etukäteen hänen lähtiessä
sotaan.
Mukaansa hän otti kaksi harjoittelijaa, toinen oli
suuren kärköläläisen maatilan poika ja Aleksanterin
Yliopiston opiskelija Valo
Konstantin Nihtilä ja toinen
oli Lauri Vihtori Hymander,
myöh. Haanterä.
Myöhemmältä ajalta löytyy meijerin hallituksen kirje
Voin Vienti Yhtiö Valiolle
Helsingin Pitäjänmäelle, jossa
tiedustellaan mahdollisuutta
saada uusi juustomestari, kun
nykyinen on kadonnut sodan
melskeiden keskellä.

Juustojen yhdistämät

Nuorukaiset Turun seudulta
päättivät tammikuun lopulla
lähteä kohti Kankaanpään
rintamaa. Matkaan lähtivät
Aksel Fredrik Airo ja Erkki
Yrjänä. Molemmat "veljet"
osallistuivat neljään sotaan
sillä erolla, että Yrjänä osallistui heimosotiin ja Airo sotatoimiin Lapissa Saksalaisia
vastaan.
Nuorukaiset lähtivät matkaan Turusta Laitilan kautta
Lauttakylään (Huittinen).
Lauttakylässä turkulaiset
lyöttäytyivät yhteen muiden
samanmielisten kanssa. Helmikuun neljäntenä oli Porin
suunnasta tulossa vieraita punakaartilaisia kohti eteläisen
Satakunnan merkittävintä
keskustaajamaa, Lauttakylää.
Matkalla he olivat polttaneet kotitilani vanhan pää-

rakennuksen, joka oli ollut
vuokrattuna kauppias Verner
Schultzille. He eivät olleet kyenneet viemään kaikkea anastettua omaisuutta mukanaan
ja lopuksi kauppa päätettiin
polttaa. Kauppias Schultzin
Vera-tyttärestä tuli sittemmin
pääministeri ja Helsingin Yliopiston kanslerin Edvin Linkomiehen puoliso.
Huittisten suojeluskuntalaiset vahvistettuna mm Turun "pojilla" päätyivät ottamaan vastaan punakaartin
joukot Ollilan talon riihen
tasalla. Onneksi ja onnettomuudeksi Suojeluskunnan
konekivääri toimi vain kertatulella ja joukot päättivät
vetäytyä Loimijoen jäällä ja
sumun, joka oli, kuin johdatuksen ohjaamana noussut Loimijoelta. Täältä he
kiersivät lähestyvät joukot
ja onnistuivat Jokisivun,
Köyliön ja Säkylän kautta
kiertämään kohti Kankaanpäätä.
Kankaanpäässä Huittisten
osasto tapasi laillisen hallituksen joukot ja A. F. Airon
tie vei kohti Pietarsaarta ja
Pohjanmaan Patteristoa. Vapaussodassa Airo toimi ensin
tykin suuntaajana ja sittemmin tykin johtajana, myöhemmin jaoksen johtajana.
Sodan jälkeen hänet lähetettiin Lappeenrantaan Suomen
tykistökouluun oppilaaksi.
Täten oli saanut alkunsa yksi maamme upeimmista sotilasurista.
Vastaavasti juustomestari
Toivolan sotatie vei Vöyrin
Sotakoulun kurssille ja hän
taisteli Vöyrin jälkeen joukkueenjohtajana lähempänä
kotiseutuaan ja hänen juustolan harjoittelijat olivat hänen
ryhmänjohtajiaan. Vapaussodan jälkeen Toivola avioitui
Ytin talon tyttären Helmin
kanssa Huittisissa ja toimi
maanviljelijänä kuolemaansa
saakka. Hän oli myös paikkakunnalla tunnettu arkkitehti
ja hänen suunnittelemiaan
taloja löytyy edelleen Huittisista.
Valo Nihtilän tie vei Vapaussodan jälkeen Viipuriin
Markovillan reserviupseerikouluun ja siitä sitten vaativampiin tehtäviin Puolustusvoimissa huipentuen
jatkosodan Operatiivisen
osaston päällikkyyteen.
Nihtilä oli upseerina aivan
ylivoimainen taktikko ja
joskus Airo lähetti hänet
rintamajoukkoihin, jos jokin ei toiminut Airon tai
ylipäällikön mielestä hyvin.
Tällöin rintamakenraalitkin
kuuntelivat everstiä "asennossa", niin korkea arvostus
oli eversti Nihtilällä. Hänen
sotilasuransa loppu ei sitten
ollut kunniakas.
Kirjoittajalla ei ole tiedossa, ovatko IV Armeijakunnan
komentaja Lennart Oesch ja
esikuntapäällikkö Valo Nihtilä keskustelleet jatkosodan

Airon sukuarkisto

Tuleva kenraaliluutnantti A. F. Airo istuu pöydän takana hetkeä ennen Vapaussotaa. Kuva on ilmeisesti otettu Turussa.

alussa yhteisestä historiastaan juustojen valmistuksessa. Voisi kyllä ajatella näin
tapahtuneen. Nihtilän osuus
on tullut tunnetuksi vasta,
kun olen asiasta puhunut ja
kirjoittanut.

Uusi uhka kohtaa
Suomea
Jatkosodan loppuvaiheissa
Päämajan Operatiivisen osaston johtavat upseerit ryhtyivät toimiin, jotka olivat heidän normaaleja toimiaan, piti
varautua siihen, että Suomen
valtioalue voidaan miehittää Neuvostoliiton toimesta.
Tällöin laadittiin suunnitelma aseiden hajavarastoinnista mahdollisen miehityksen
varalle.
Tieto pidettiin vain suppean ryhmän sisällä ja kuten
vaikeneva kenraali A. F. Airo
osuvasti haastattelussa sanoi,
kun haaastattelija kysyi mitä
hän tiesi asekätkennästä, Airo vastasi: ”Kyllä sitä aina jotain asioista tietää, vaikeampi
vain taitaa olla näyttää se
toteen”. Haastattelijan jatkokysymykseen, mitä kenraali
tällä tarkoittaa, hän vastasi
"sitä mitä sanoin!”.
Miten meillä onkaan ollut
suoraselkäisiä upseereita.
Vihtori Toivola, Toivo
Airila, Mauri Norri, Heikki
Olli ja Martti Liuhala vain
muutamia huittislaisia mainiten osallistuivat aseiden
varastointiin.
Yhtenä päivänä, kun asekätkentä oli alkanut paljastua, tulivat punaisen Valpon
miehet pidättämään Toivolan ja Airilan vieden heidät
Tampereelle Poliisivankilaan.
Illalla kaartoi Toivolan talon
pihaan Tampereen Sotilaspiirin päällikön auto mukanaan
neljä miestä. Autosta nousivat Sotilaspiirin päällikkö
eversti Haanterä - Toivolan
entinen juustoharjoittelija -,

talon isäntä Vihtori Toivola, Mannerheim-ristin ritari
Arvo Pentti - tuleva Suojelupoliisin päällikkö - sekä
autonkuljettaja.
Talon poika, sotaveteraani Matti Toivola (ollut
myös mukana kätkennässä)
sai isältään lähteä etsimään
alkoholia naapuritaloista.
Sitä löytyikin yhdestä talosta ja miehet menivät isännän
huoneeseen neuvottelemaan
talon poika jäi pitämään
seuraa kuljettajalle ja Helmi-emäntä vei voileipiä ja
kahvia pyydettäessä. Muuten sinne ei ollut kellään
asiaa, Matti myöhemmin
kertoi minulle.
Aamun sarastaessa oli sotasuunnitelma valmis, mitä
tullaan kertomaan kuulustelijoille. Tiukinta linjaa oli edustanut Arvo Pentti. Tällöin jo
varsin iloinen seurue oli lähtenyt takaisin Tampereelle ja
Toivo Airila sai tiedon sovitusta ennen kuulusteluja.
Huittislaiset saivat ehdollisia vapausrangaistuksia
ja monelle sellaiselle, joka
hakeutui myöhemmin eri
työnantajille töihin, nämä
" rangaistukset" toimivat
parhaana osoituksena erinomaisesta kansalaiskunnosta
ja toimivat parhaina mahdollisina suosituksina.
Myöhemmin
Vihtori
Toivolan maatilalle tehtiin
täydellinen kotietsintä sai
aikaan yllättävän sivujuonteen. Talon lapsista oli kolme
sairastunut vakavaan keuhkokuumeeseen ja heidän äitinsä oli laittanut kyseisten
lasten vuodevaatteet erilleen
ja pyykkivintille. Kotietsinnässä kyseinen pyykkikori
oli saanut suurta huomiota
Valpon etsivältä. Eihän siitä korista mitään luvatonta
löytynyt.
Myöhemmin saatiin lukea
Palkkatyöläinen-lehdestä

Huittisten meijeri, jossa tulevat everstit Nihtilä ja Haanterä
olivat Vihtori Toivolan harjoittelijoita.

Erkki Yrjänä Reposaaren Linnakepuiston avajaisissa.

uutinen, että hyvä ja tunnollinen toveri Palmroth
on yllättäen menehtynyt
keuhkokuumeeseen ja kaikki toverit surevat hänen yl-

lättävää kuolemaansa. Kyseinen toveri Palmroth oli
suorittanut tämän erillisen
pyykkikorin tutkinnan mitä
perusteellisemmin.
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Teijo Sirniö

Musiikista 60-vuotisjuhlassa vastasi Pekka Harmovaaran (4.vas) johtama Laulupartio Ruotukaverit.

Teijo Sirniön suururakka saatiin mukaan Uudenkaupungin Reserviläisten 60-vuotisjuhlaan

Juhlan aika Vahterussalissa

Asko Tanhuanpää

J

uhlavissa puitteissa Kalannin Vahterussalissa
– juuri samasta paikasta lähtivät Kalannin miehet
sotaretkelleen – järjestettyyn
Uudenkaupungin Reserviläisten 60-juhlaan saatiin
myös yhdistyksen pitkäaikaisen puuhamiehen Teijo
Sirniön kirjoittama historiateos ”Kuusi vuosikymmentä
maanpuolustusharrastusta”.
Omassa puheenvuorossaan
Sirniö uskalsi jo myöntää,
että koville se otti.
- Välillä meni pitkiä aikoja,
etten saanut mitään aikaiseksi ja vielä taittovaiheessa huomattiin sitten, että osa tekstistä oli kirjoitettu täysin eri tyyliin. Kiitos apuna olleen väen
innon, kiitos seisoo tässäkin
tapauksessa lopussa ja kirja
on nyt käsissämme. Työtä ja
kovia henkisiä synnytystuskia
se kuitenkin vaati, sillä en ole
pohjimmiltani mikään kynämies, tiivisti Sirniö.
- Nyt uskallan jo myöntää
senkin, että historiakirja olisi
pitänyt tehdä jo kymmenen

vuotta sitten, kun yhdistys
täytti 50 vuotta. Nyt lopullinen impulssi saatiin piirin
juhlakirjasta, tuore kirjailija
kertoi.
Yksi suurimmista ongelmista oli se, että nyt 60-vuotiaan yhdistyksen 30 ensimmäisen vuoden pöytäkirjoja
ei löytynyt enää mistään. Teijo Sirniön mukaan niitä makaa melkoisella varmuudella
ihmisten vinttikomeroissa pölyttymässä ja osa on taitanut
joutua jätelavallekin.
- Avuksi löytyi onneksi
kuitenkin kirjasto, jonka arkistossa vietin muutaman aktiivijäsenen kanssa kymmeniä
tunteja vanhoja Uudenkaupungin Sanomia selaten.

Suomi seisoo
maanpuolustustahdon
varassa
- Aineiston kerääminen kirjastosta oli ratkaiseva tekijä
sille, että pääsin ylipäätään
kirjoitustyön alkuun. Yhdistyksen kirjanpito sentään
löytyi Osuuspankista, mutta
yksin sen varaan ei kirjan
tekemistä olisi vielä voinut

jättää, kertaa Sirniö.
Sirniön tekemää historiakirjaa on helppo luonnehtia
kattavaksi. Sen avulla asiaa
tuntematonkin pääsee vaivattomasti kiinni siihen, miten maanpuolustustyötä on
Uudenkaupungin seudulla
viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana vaalittu.
Uunituoreen historiakirjan
ensimmäinen kappale luovutettiin juhlivan yhdistyksen
kunniajäsen Kauno Pietilälle.
Kunniapaikalla Vahterussalin eturivissä istunut Pietilä
tiivisti tilanteen ennenkin
käyttämällään tavalla eli siteeraamalla Tuntemattoman
sotilaan Hietasta.
- Olen ihan klapilla päähän
lyöty, 92-vuotias teräsmies
tunnusti.
Juhlapuhujaksi Uudenkaupungin Reserviläisten
60-vuotisjuhlaan oli saatu
mies suoraan valtakunnan
huipulta eli eduskunnan
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Hänellä oli kannustava viesti
maanpuolustushenkeä omalla alueellaan vaalivalle juhli-

udenkaupungin Reserviläisten 60-vuotisjuhla kokosi Vahterussalin täyteen.

valle yhdistykselle.
- Vahva halu edistää maanpuolustustyötä on yksi Suomen turvallisuuden kivijaloista. Sen varaan Suomen
henki, tahto ja kyvykkyys
oman maan puolustamiseen
ovat aina rakentuneet, Kanerva kiitteli.
Ministeri Kanerva sanoi
olevansa aidosti huolissaan
suurvaltojen voimapolitiikan
paluusta Euroopan maaperälle. Tästä syystä Suomellakin on entistä suurempi syy
pitää kiinni omasta puolustuskyvystään ja myös maanpuolustustahdosta.
- Ukraina, Georgia ja Moldova ovat esimerkkejä siitä,
missä tänä päivänä mennään.
Niiden maaperällä tapahtuvat asiat vahvistavat ajatusta
siitä, Suomikin vastaa viime
kädessä yksin turvallisuutensa ja vapaudenpiirinsä turvaamisesta. Siitä, että voimme tehdä vastakin itsenäisiä
päätöksiä.
- Suomella on tässä maailmantilanteessa tasan kaksi
lähestymistapaa. Ensinnäkin
meidän oma puolustuksem-

me tulee olla kunnossa joka
ainoa hetki. Toiseksi meidän
pitää huolehtia siitä, että emme ole enää koskaan yksin.
Meillä täytyy olla maailmalla kavereita, jotka seisovat
pahan päivän sattuessa rinnallamme, Kanerva painotti.

Näkemyksiä Natosta ja
Venäjästä
Kavereista puhuessaan Kanerva muistutti, että Suomi
ei ole suinkaan hakemassa
Naton jäsenyyttä. Toisaalta
emme saa kuitenkaan olla
tilanteessa, jossa jäsenyyden
hakeminen ei olisi mahdollista.
- Natolla on tärkeä rooli
Euroopan vakauden turvaajana, mutta se ei ole ainoa
toimija tässä maanosassa.
EU on toistaiseksi vielä ollut
alisuorittaja, mitä sotilaalliseen toimintaan tulee, mutta
Suomen on oltava sielläkin
aktiivinen toimija.
- Länsimaille on vastakin
tärkeä antaa Venäjän elää
omaa elämäänsä, mutta me
edellytämme, että se toimii
kansainvälisten sääntöjen

mukaan. Tässä EU:n rooli
on ratkaiseva. Pieni Suomi
voi näyttää esimerkkiä, mutta
yksin emme pysty maailman
ongelmia ratkaisemaan, selvitti Kanerva.
Ilkka Kanerva puuttui
myös kyberhyökkäyksiin ja
hybridisotaan, josta viimeisen
esimerkki on peräisin ValkoVenäjän ja EU:n rajalta.
- Sotilaspuoli on Suomessa
valmis torjumaan myös tämän tyyppisiä uhkia, mutta
saman pitäisi koskea myös
siviilipuolta. Lainsäädäntö
pitääkin saada sellaiseksi,
että meitä ei päästä yllättämään selän takaa. Sotilas- ja
siviilipuolen yhteistyössä on
toki muutenkin tehostamisen
varaa.
Musiikista juhlassa vastasi
Pekka Harmovaaran johtama Laulupartio Ruotukaverit
säestäjänään Heikki Hietala.
Ohjelmiston ytimenä olivat
uusikaupunkilaisen Usko
Kempin sota-aikana kirjaksi
kokoamat laulut, joista viimeisenä kuultiin Kempin itsensä sanoittama koskettava
Minun maani.

Juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Marko Oinas (oik.) luovutti historiakirjan ensimmäisen
kappaleen kunniajäsen Kauno Pietilälle.
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Alastaron Reserviläiset
ja Reservin upseerit
syyskokoustivat yhdessä
Koronan vuoksi monella yhdistyksellä on kokouksia ja juhlatilaisuuksia jouduttu siirtämään
tai jätetty pitämättä vallitsevan
korontilanteen vuoksi. Alastaron Reserviläisillä oli 60-vuotis juhlaa varten jo varattuna
syksylle 2020 juhlatapahtuma
esiintyjineen ja se siirrettiin keväällä 2021, mistä myös luovuttiin. Juhlat tullaan kuitenkin
pitämään myöhemmin, jossakin muodossa kertoi Alastaron
reserviläisten jatkava puheenjohtaja Tapio Vuolle.

Kuitenkin Alastarolla reserviläisjärjestöt pitivät vuoden
2021 sääntömääräiset syyskokoukset väljästi Osuuspankin
tiloissa. Kokousesitelmän piti
Varsinais-Suomen Reserviläispiirien toiminnanjohtaja Joni
Lindeman. Kokouksessa noudatettiin tarkasti korona-ajan
suosituksia kokoontumisista.
Reserviläistoiminnassa mukana olleille aktiivisille jäsenille
oli esitetty erinäinen määrä palkitsemisia. Näitä jaettiin kokoukseen yhteydessä.

Kuvassa vasemmalta piirien toiminnanjohtaja Joni Lindeman, Reserviläisurheiluliiton mitalein palkitsemat Lasse Varjonen, Markus
Salo ja Erkki Kallio. Vieressä Varsinais-Suomen Reserviläispiirin
mitalein palkitut Perttu Eskola, Lassi Vatka, Sakari Lahtonen,
Jaakko Kallionpää, Harri Kuosa ja Risto Sarkki.

Raision viimeiset
asekätkentäkiväärit löytyivät
Henri Jaatinen • Tuomo Hannula
Vuonna 1944 alkanut aseiden
hajavarastointi, tutummin asekätkentä, pyrki turvaamaan
Suomen mahdolliselta miehitykseltä. Asekätkentää tapahtui
myös Raisiossa. Pirilän tilan
tuolloinen isäntä oli aktiivinen
suojeluskuntalainen, ylikersantti
Viljo Rekola. Hän toimi osaltaan
asekätkennän keskushahmona
Raisiossa vuosina 1944-45. Perimätiedon mukaan hänen kauttaan kulki aseita kätkettäväksi
useampaan taloon ja yritykseen.
Näitä aseita on vuosikymmenien saatossa muutettu käyttöaseiksi muun muassa metsästykseen. Asekätkennän yleisen
paljastumisen jälkeen joitain
muualle sijoitettuja aseita on
hävitetty paljastumisen pelossa.
Kätketyistä patruunoista suurin
osa päätyi reserviläisille harjoituksiin, sekä metsästäjille.
Valtiollisen Poliisin tutkiessa asekätkentää, joutui Rekola
useita kertoja Valpon kuulusteluihin Turkuun. Perheessä
jännitettiin usein, tuleeko isä
kuulusteluista takaisin. Todisteiden ja tunnustuksen puuttuessa
Rekolaa ei koskaan pidätetty,
eikä Pirilän kätkölinja paljastunut viranomaisille.

Teräksistä historiaa

Viljo Rekolan pojan, Raision
Reserviläiset ry:n kunniajäsenen
Juhani Rekolan kuoltua lokakuussa 2020, löytyi Pirilän tilalta viimeiset kaksi tiedossa ollutta kätköasetta. Nämä toimitettiin lainsäädännön mukaisesti
viranomaisille laillistettaviksi.
Säilyneet aseet olivat ratsuväenkivääri M/27rv 7.62x53r
sekä japanilainen Arisaka 6.5
mm. Aseilla ei niiden kunnosta
päätellen ole ammuttu sodan
jälkeen. Arisaka ei ole tyypillinen hajavarastointiase, ja sen
päätyminen kätköön saattaa
johtua siitä, että alueella varastoitiin myös Suojeluskuntien
varastojen aseita.
Juhani Rekolan kuolinpesä
tarjosi yhdistyksellemme näitä
aseita muistoksi paikallishistoriasta sekä asekätkennästä.
Yhdistys lupasi ilomielin ottaa
nämä lahjoitusaseet vastaan.
Kuluvan vuoden syyskuussa
Juhani Rekolan perikunta järjesti luovutustilaisuuden Pirilän
tilalla.
Kiitämme Juhani Rekolan
omaisia tästä lahjoituksesta ja
mahdollisuudesta historian säilyttämiseen.

Aseet luovutti Juhani Rekolan tyttären poika, varusmiespalvelustaan suorittamassa ollut alikersantti Kalle Hannula. Reserviläisistä
paikalla olivat kersantti res. Mika Koivisto (vas), sekä korpraali
res. Henri Jaatinen.

Villen Jotos liikutti
ennätysmäärän partioita
Oripäänkankaalla
Suvi Lähteenmäki

L

okakuun 29. päivä
Oripään Reservialiupseerit ry järjesti
seitsemännen Villen Jotoksen Oripäänkankaalla.
Villen Jotos järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna
2015 Oripään Makkarkoskella. Silloin jotospartioita
oli mukana 12. Vuonna
2018 jotostelu siirrettiin
Oripäänkankaalle. Nimi
Villen Jotos tulee idean
isän, Ville Auramaan, mukaan.
Vuonna 2020 päädyttiin
pandemiasta johtuvista
syistä jakamaan osallistujapartiot kahteen lähtöpaikkaan. Tapahtuma
onnistuttiin järjestämään
terveysturvallisesti, joten
tänä vuonna päädyttiin
myös kahteen lähtöpaikkaan siitäkin syystä, että
osallistujamäärä ylitti jälleen odotukset! Kahdesta
eri lähtöpisteestä partiot
lähtivät samaan aikaan
kiertämään rasteja. Partioiden lähtöväli oli kolme
minuuttia. Pidempi aikaväli olisi venyttänyt lähtöaikoja pidempään, lyhyempi
taas olisi ruuhkauttanut
rasteja. Tasapainoilu lähtöjärjestelyjen kanssa onnistui tänäkin vuonna, eikä
ruuhkautumista juurikaan
syntynyt rasteilla.

Reitti kulki Polvarinpolkua ja oli pituudeltaan noin
10 kilometriä. Reitin varrella
suoritettiin 9 tehtävärastia,
jotka lähiseudun yhdistykset olivat suunnitelleet. Jotos alkoi illalla klo 18, joten
lisähaastetta osallistujille toi
pimeys. Ensimmäistä kertaa
jotokselle asetettiin myös
päättymisaika klo 24. Määräaikaan mennessä kaikki
ehtivät maaliin, viimeinen
partio saapui noin klo 23.45.

Suvi Lähteenmäki

Maasto keräsi kehuja

Rastijärjestäjät ovat olleet
mukana jo useampana
vuonna, joten rastien pitäminen sujui jouhevasti. Rasteilla testattiin mm
partioiden päättelykykyä,
etäisyyden arviointia, tarkkuusurheilua, pelastustaitoja, kartanlukutaitoa ja
luonnontuntemusta. Erityistaitoja osallistujilta ei
vaadita, jotoksesta selviää
säänmukaisilla varusteilla,
huumorilla sekä kartanlukutaidoin.
Erityisesti maasto sai jotostelijoilta kehuja. Kangasmaastossa, pääasiassa
poluilla kulkenut reitti oli
helppokulkuinen ja mahdollisti kaiken tasoisten
kilpailijoiden osallistumisen. Nuorin partio muodostui yläkouluikäisistä.
Partioiden väliset pisteerot olivat pieniä. Voiton

Konstikkaat -partio oli mukana ensimmäistä kertaa.
Kuvassa Heli Aaltonen kolmen tyttärensä kanssa.

vei tänä vuonna jo toista
kertaa historiansa aikana
oripääläinen Myllykylän
Woima. Partion johtajana
toimi Antti Saarelainen,
muut jäsenet olivat Jari
Mäkilä, Jukka Anttila ja
Jani Salmenoja. Paremman
potretin voit katsoa tämän
lehden kansikuvasta.
Saarelaisten perheestä
mukana oli myös vaimo ja
poika omilla partioillaan.
Jotoksella nähtiinkin niin

perheistä, työporukoista
kuin ystävistäkin muodostettuja partioita.
Oripään Reservialiupseerit ry on perustettu
vuonna 1962. Ensi vuosi
on yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi, jolloin yhdistys järjestää pitkin vuotta
erilaisia tapahtumia. Yksi
asia ainakin on jo varmaa,
kahdeksas Villen Jotos järjestetään lokakuun viimeisenä perjantaina 2022.

Salon yöpartiokilpailu onnistui
ilkivallasta huolimatta
Tapio Turunen

V

arsinais-Suomen
reserviläispiirien
yöpartiokilpailu
pidettiin 23. lokakuuta
Salon Hähkänällä. Tämä yksi vaativimmista
maastoliikuntakilpailuista keräsi mukaan peräti
11 kolmihenkistä joukkuetta. Yöpartiokilpailun
kolme osalajia kilpaillaan

nykyisin yhden illan aikana. Valoisana aikana
suoritettiin ekoaseammunta sekä painon tarkkuusheitto. Kun pimeys
laskeutui, alkoi vaativa
yösuunnistus.
Yleisen
sarjaan voiton vei Turun
reserviläisten ensikertalaisten joukkue. H120sarja oli runsaslukuisin,
jonka voitti ylivoimaisesti
Alastaron reserviläiset.

Tasaisin kilpailu käytiin
H180-sarjassa, jossa Kyrön seudun reserviupseerit
voitti Salon seudun reserviupseerit niukasti vain
kahden sekunnin erolla.
Ilkivalta aiheutti sekä kilpailijoille että järjestäjille
harmia. Kahden rastin
rastilippu ja leimasin oli
siirretty oikeasta paikastaan noin sata metriä toiseen paikkaan. Onneksi

rastipisteet olivat selkeitä
ja kilpailijat huomasivat
melko nopeasti rastin hävinneen.
Kilpailun
järjestäjiä
ilahdutti erityisesti se, että
mukana oli sellaista kolme
joukkuetta, joiden kaikki
olivat ensikertalaisia sekä
tietysti Alastaron reserviläisten perinteisen aktiivinen osallistuminen neljällä
joukkueella.
Tapio Turunen

Yöpartiokilpailussa oli mukana kolme ensikertalaista joukkuetta.
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TULOSTAULU
V-S RESERVILÄISPIIRIEN
YÖPARTIOKILPAILU 23.10.2021 SALON
HÄHKÄNÄ
H
1) Turun Reservialiupseerit-Turun Reserviläiset 1:36:06
(Aku Huumonen, Ville Honkanen, Esa Henttonen)
yösuunnistus 1:21:18, tarkkuusheiton osumat 4,
lisäaika 0:05:00, ammuntatulos 241,2, lisäaika 0:09:48
2) Mynämäen reserviläiset 2:22:14 Gabriel Vogelainen,
Vesa Salonen, Teemu Salonen (2:09:23, 2, 0:07:00,
264,9, 0:05:51)
H120
1) Alastaron reserviläiset 0:59:35 Markus Salo, Jani
Häkkinen (0:47:19, 4, 0:05:00, 256,4, 0:07:16)
2) Naantalin reservinaliupseerit 1:30:41 Joni
Tenhunen, Esa Rantasalo, Saku Tranberg (1:12:08, 4,
0:05:00, 218,7, 0:13:33)
3) Turun Reservialiupseerit-Turun Reserviläiset 2:31:45
Jussi Ahoniemi, Petri Hiltunen, Janne Karjalainen
(2:11:40, 2, 0:07:00, 221,5, 0:13:05)
H150
1) Salon Seudun Reserviupseerit 0:55:11 Mikko
Välivirta, Rauno Hakala, Jari Kuusisto (0:41:15, 4,
0:05:00, 246,4, 0:08:56)
2) Alastaron reserviläiset 1:16:35 Lasse Varjonen,
Esko Pirttimäki, Tapio Vuolle (0:57:55, 6, 0:03:00, 206,
0:15:40)
H180
1) Kyrön Seudun Reserviupseerit 1:08:05 Jari Jasu,
Tuomo Kuopio, Markku Korpela (0:43:31, 3, 0:06:00,
188,6, 0:18:34)
2) Salon Seudun Reserviupseerit 1:08:07 Ari
Alarakkola, Markku Vesalainen, Jukka Salo (0:43:50, 2,
0:07:00, 196,3, 0:17:17)
H210
1) Alastaron reserviläiset 1:17:29 Harri Kuosa, Lassi
Vatka, Heikki Rantanen (0:52:22, 1, 0:08:00, 197,3,
0:17:07)
KUNTO
1) Alastaron reserviläiset 1:07:23 Johannes Erelä, Antti
Seppälä, Samuel Seppälä (0:47:01, 1, 0:08:00, 225,8,
0:12:22)

VILLEN JOTOS 29.10. ORIPÄÄ
1. Myllykylän Woima 78 p., 2. TuKoRes 73 p., 3.
Alastaron Reserviläiset 71 p., 4. Välimallin Jätkät 68
p., 5. Kojiksen Kovikset 67 p., 6. Team Komia 66 p., 7.
Terva 64,5 p., 8. Loimaan Palokuntalaiset 64 p., 9. Piki
63 p. 10. Mettäläiset 62 p., 11. Erä-Pirjot 62 p., 12. Kyrön
Sulttaanit 61 p., 13. Eksyksissä 61 p., 14. Vilttiketju
60,5 p., 15. Haamujengi 60,5 p., 16. Mäkitalon Jahti
60 p., 17. Ihan Paras 60 p., 18. Tiukkikset 59 p., 19.
Heimoveljet 59 p., 20. Turparai menee metsää 58 p.,
21. Grupo Quatro Perdidos 57 p. 22. Ruska Tules 57 p.,
23. Huikka Rastilla 57 p., 24. Team Farmarit 57 p., 25.
Vaikka 56 p. 26. HeMiHeiMo 56 p., 27. Kyliltä kerätyt
56 p., 28. Nicettäjät 55,5 p., 29. Kurjat Kulkurit 55,5 p.,
30. O Bros 55 p., 31. Latvaan Ukot 55 p., 32. Timanttiset
Rossit 55 p., 33. Oripään VPK 55 p., 34. Team Ehtoosuo
54,5 p., 35. Kumilan Kulkijat 54,5 p., 36. Team Särmä 54
p., 37. RAJA 54 p., 38. Eräpirkot 52,5 p., 39. HAIT 52 p.,
40. Nollamiehet 52 p., 41. Martina ja Hengenpelastajat
51 p., 42. Lasi-Lasset 51 p., 43. Kapinapartio 51 p.,
44. Minttukaakao 51 p., 45. Pöytsuon hurjat 51 p.,
Unelman Hovi 50 p., 47. Mimmit 50 p., 48. Lamppupäät
49,5 p., 49. Team Kupari ja pillit 49,5 p., 50. Kapteeni
Koskinen ja Mukulat 49,5 p., 51. Team Wille 48 p., 52.
Härkätie 1 45 p., 53. Konstikkaat 45 p., 54. Kärkiviisikko
45 p., 55. Valopäät 44,5 p., 56. Appelsiini 44 p., 57.
Eräleidit 42 p., 58. NM2021 #naapurinmuijat 40,5 p.,
59. Härkätie 2 40,5 p.

Seuraava numero ilmestyy
17.2.2022
Aineisto seuraavaan lehteen
31.1.2022 mennessä.

KOKOUKSET JA KILPAILUT
TALVI-SRA 2021 KILPAILU
26.-27.2.2022
V-S piirien Talvi-SRA kilpailukutsu

Loimaan Seudun Reserviläiset Ry järjestää Talvi-SRA 2021
kilpailun 26.-27.2.2022. Kilpailu on samalla VarsinaisSuomen Reservipiirien SRA SM-katsastuskilpailu
vuodelle 2022.
Paikka: Loimaan Laukojien ampumarata
Kilpailun johtaja: Heidi Silvander
Kilpailun ratamestari: Jani Salo
Kilpailun Tekninen asiantuntija: Pekka Tuominen
Rastit: Kilpailussa ammutaan 6 rastia, joilla ammutaan
kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla.
Ampumamatkat: 3-70m.
Kilpailuluokat: H50, D, H ja TST, 7.62 ja joukkue.
Aikataulu: Kilpailu alkaa lauantaina klo 09:00
ja sunnuntaina klo 09:00 ilmoittautumisella ja
asetarkastuksella. Kilpailijapuhuttelu klo 09:45 ja
toiminta rasteilla alkaa klo 10:00 molempina päivinä.
Lauantaina on toimitsijakilpailu ja varsinaiselle
kilpailupäivälle sunnuntaille otetaan 60 kilpailijaa.
Kilpailumaksu: 40€ kilpailumaksu, jota ei palauteta,
maksetaan 11.2.2022 mennessä Loimaan seudun
Reserviläisten tilille: Liedon Säästöpankki FI41 4309
0010 425346. Viestisarakkeeseen: nimi, ampuja ID ja
Talvi-SRA 2021. Osallistumismaksu sisältää kilpailijoille
ja toimitsijoille sunnuntaina makkaraa ja lämmintä
juotavaa.
Vakuutusturva: SAL kilpailulisenssi tai Reserviläisten
ampumaturva. Dokumentit esitettävä kilpailupaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset: SSI / Talvi-SRA 2021 Loimaa
Kilpailuinfo: Kilpailukutsu, rastikuvaukset ja kilpailuinfo
julkaistaan Loimaan Seudun Reserviläisten nettisivuilla.
Rastikuvaukset julkaistaan 2 viikkoa ennen kilpailua.
Lisäinfoa: Kannattaa seurata Loimaan Seudun
Reserviläisten nettisivuja viimehetken mahdollisille
muutoksille.

KILPAILUKUTSU

Varsinais-Suomen Reserviupseerija Reserviläispiirien

ILMA-ASE MESTARUUSKILPAILUT
Pidetään Kupittaan urheiluhallin
Ampumaradalla sunnuntaina 6.2.2022
Kilpailu järjestetään koronarajoitusten niin
salliessa ja avin ohjeistukset huomioiden
Kilpailuohjelma
Ilmakivääri ja ilmapistooli 40 ls
Erien alkamisajat ilmoitetaan eräluettelossa
Sarjat ja joukkueet
Kilpailussa noudatetaan SAL:n kilpailusääntöjä ja
paremmuus ratkotaan seuraavasti:
- henkilökohtaisessa kilpailussa sarjoissa E, H16, D16,
H18, D18,
H20, D20, H, D, H50, D50, H60, H70, H75, H80, H85, H90
- joukkuekilpailuissa 3-miehisin joukkuein.
Joukkuetulokseen lasketaan yhdistyksen kolmen
parhaan etukäteen nimetyn kilpailijan tulos.
Ilmoittautumiset
Yhdistyksittäin kirjallisesti perillä viimeistään 28.1.2022
email: hptuomin@gmail.com
Osallistumismaksut
Henkilökohtaisessa kilpailussa 15 € / ampuja / laji
maksetaan Turun Reserviläisten tilille FI07 4309 2220
0943 00 viimeistään 2.2.2022.
Eräluettelo lähetetään pyydettäessä yhdistyksen
nimeämälle yhteyshenkilölle.
Ilmasäiliöiden hyväksyntä ja ampumavakuutus
tarkastetaan.
Kilpailun tekninen asiantuntija: Harri Pekola
Lisätietoja: Pekka Tuominen 050 5188529

Tervetuloa!

Turun Reserviupseerit ry
Turun Reservialiupseerit-Reserviläiset ry

TERVETULOA!

Koska kyseessä on V-S piirien karsintakilpailu, ovat V-S
piirien kilpailijat etusijalla, mikäli kilpailu tulee täyteen.
Muita piirejä edustavan kannattaa odottaa järjestäjän
vahvistusta kilpailun maksamisesta.
Toimitsijoille on järjestetty majoitusmahdollisuus.
Mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailupaikalle ei pidä tulla kipeänä tai jos on epäilys
korona-altistuksesta. Palautamme sairaana olevan
henkilön osallistumismaksun.

www.pwc.fi

Yrittäjien
tukena jo
60 vuotta

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja
Reserviläispiirien

TALVIKILPAILU

lauantaina 5.2.2022 Virttaan Eräveikkojen
majalla, Säkyläntie 215, 32560 VIRTTAA
Kilpailu koostuu kolmesta osalajista: hiihto (perinteinen
tyyli), kartanluku ja ammunta (pistooli / kaliiberi .22).
Kartanluku ja ammunta suoritetaan hiihdon aikana ja
niihin käytetty aika sisältyy hiihtoaikaan. Ase kuljetetaan
koko kilpailusuorituksen ajan mukana.
Sarjat: H ja H40 (7-9 km). D, D50, D60, H50, H60, H70 ja
H75 (5-7km)
Aikataulu: klo 10.00-10.30 aseiden kohdistus, klo 10.45
kilpailun avaus, klo 11.00 ensimmäinen lähtö
Ilmoittautuminen: Yhdistyksittäin sähköpostitse Heikki
Rantaselle heikki.j.rantanen@gmail.com viimeistään
perjantaina 28.1.2022. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä
kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja ja yhdistys. Kilpailijoilla
tulee olla voimassa ampumatoiminnan kattava
vakuutus.
Osallistumismaksu: 15€ / kilpailija, maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä Alastaron Reserviläisten
tilille FI31 5005 0950 0838 69.
Kilpailun johtaja: Petri Aaltonen 0400606134
Kilpailun TA: Jouko Kylä-Utsuri 0500771917
Muuta: Kilpailukeskuksessa on saunomismahdollisuus
ja paikalla toimii myös kanttiini. Tapahtumassa
noudatetaan voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita.

TERVETULOA!
Alastaron Reserviupseerit ja Alastaron Reserviläiset

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 020 787 7160
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KOKOUKSET JA KILPAILUT
RESUL:N AMPUMAHIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Jurvassa 26.-27.2.2022

Paikka Jurvan Ampumahiihtostadion, Kauhajoentie
83, 66300 Jurva
Sarjat D, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
ja D80
H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 ja H80
Viestit: D, H, D80, H80, D100, H100, D120 ja H120
Ohjelma Lauantai 26.2.2022
11.00..................kilpailutoimisto avataan
13.00-13.45.....aseiden kohdistus
14.00-................parisprinttiviesti
15.30..................palkintojen jako
Ohjelma sunnuntai 27.2.2022
10.00..................kilpailutoimisto auki
11.00-11.45.....aseiden kohdistus
12.00-................normaalimatkan kilpailu
14.00..................palkintojen jako
Kilpailun kulku ja ammunta
Parisprinttiviestissä on kaksi ammuntaa
(makuu+pysty), hiihtomatka 6 x 1km + mahdolliset
sakkokierrokset (100m). Molemmilla viestinviejillä siis
3 x 1km. Molemmat kilpailijat joukkueessa samasta
piiristä. 80-sarjat ja vanhemmat, kumpikin kilpailija
vähintään 35-sarjalainen.
Henkilökohtainen kilpailu hiihdetään vapaalla
hiihtotavalla Suomen Ampumahiihtoliiton ja RESUL:n
säännöillä. Normaalimatkalla kaikissa sarjoissa on
neljä ammuntaa (ma+py+ma+py) ja 1 min. aikasakko.
Hiihtomatkat H - H50 10 km, H55 - H65 7 km, H70 - H80
sekä D - D80 5 km.
Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset (nimi ja sarja, syntymäaika, sot.
arvo, yhd. ja piiri) mahdollisine lisenssinumeroineen
sähköpostilla viimeistään perjantaina 11.2.2022
osoitteeseen jrk@sedu.fi Ilmoittautuminen kuitataan
kolmen päivän sisällä ilmoittajalle. Ellei ilmoitusta tule,
olethan puhelimitse yhteydessä 040-8304229.
Osallistumismaksut
30 €/henkilö ja 35€/joukkue maksetaan 11.2.2022
mennessä; Jurvan Urheilijat ah-jaosto FI87 4730 2020
0094 40. Jälki-ilmoittautuminen 11.2.2022 jälkeen
kaksinkertaisin maksuin. Järjestäjän hyväksymät
jälki-ilmoittautumiset maksetaan viimeistään
kilpailupaikalla käteisellä.
Vakuutukset
Jokainen kilpailee omalla vastuullaan, suositellaan
omaa vakuutusta.
Tekninen asiantuntija
Kilpailun tekninen asiantuntija ilmoitetaan
myöhemmin.
Majoitus Hostellimajoitus 200 metrin päässä
ah-stadionilta, varaukset mielellään viimeistään viikkoa
ennen kilpailuja; Juhani Mäki 0400-261753
Tiedustelut Jouni Rinta-Keturi 040-8304229 tai jrk@sedu.fi

RESUL:N
ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT

Puhjonmäen ilma-aseradalla Kouvolassa 12.-13.3.2022
Paikka Kouvola: Puhjonmäen ilma-aserata,
Kuusankosken Ampujat
osoite: Osonojantie 5, 45720 Kuusankoski
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä ja RESUL:n
yleis- sekä ilma-asesääntöjä. Kilpailussa ammutaan
elektronisiin SIUS- taululaitteisiin.
Vakuutukset
Kilpailijoilla on oltava SAL:n kilpailulisenssi tai RES:n
ampumaturvavakuutus.
Kilpailun johtajat:
Ilmapistooli: Kari Eskola ja ilmakivääri: Kari Piipponen
Sarjat H, H50, H60, H70, H75, H80, D, D50, H16, H18,
H20, D16, D18, D20.
Joukkuekilpailussa sarjat H/D ja H50/D50.
Piirin joukkueen muodostavat neljä (4) ennen kilpailua
nimettyä ampujaa, joista kolmen (3) parhaan kilpailijan
neljänkymmenen (40) ensimmäisen kilpalaukauksen
tulos lasketaan joukkuetulokseen.
Ohjelma Lauantaina 12.3.2022 Ilmapistooli, kaikki sarjat
Sunnuntaina 13.3.2022 Ilmakivääri, kaikki sarjat
Ilmoittautumiset
Kirjalliset ilmoittautumiset piireittäin sähköpostilla
12.2.2022 mennessä
Sähköposti: info@kuusankoskenampujat.fi
Ilmoittautumisessa on mainittava sotilasarvo, nimi, laji,
sarja, piiri ja kilpailumaksujen laskutusosoite.
Osallistumismaksut
30 € / laji / sarja / ampuja, KuusA laskuttaa
kilpailumaksut jälkikäteen piireittäin, ilmoitattehan
laskutusosoitteen ilmoittautumisten yhteydessä.
Joukkuemaksua ei ole. Vuodelta 2020 palauttamattomat
kilpailumaksut huomioidaan.
Jälki-ilmoittautuminen
Vain henkilökohtaiseen, jos erissä on tilaa.
Jälki-ilmoittautumismaksu on 40 € / laji / sarja / ampuja.
Eräluettelot
Eräluettelot lähetetään piireittäin pyydettyyn
osoitteeseen 25.2.2022.
Julkaistaan myös sivuilla: www.resul.fi, www.
kuusankoskenampujat.fi
Majoitukset
Järjestäjä ei ole varannut majoituskiintiöitä.
Majoituspaikkoja Kouvolassa:
Sokos Hotels Vaakuna Kouvola, Scandic Kouvola ja
Hotelli Sommelo.
Tiedustelut
Kari Piipponen, 040 704 6653,
kari.piipponen2@luukku.com

TERVETULOA KOUVOLAAN!

Kuusankosken Ampujat ry - Kuusankosken Reserviläiset ry

Varsinais-Suomen Reserviläispiirien

PISTOOLIAMPUMAHIIHTO JA –SPRINTTIVIESTIMESTARUUSKILPAILUT
lauantaina 19.2.2022 Oripäässä
Kilpailukeskus Kangastupa Oripää, Kangastuvantie 39

Kilpailusarjat
D, D50, H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
H75, H80
Viesti; H/D, H80, H100, H120, H140
Ilmoittautuminen
12.2.2022 mennessä Suvi Lähteenmäelle:
suvi.lahteenmaki@hotmail.com
Ilmoittautumisessa ilmoitettava nimi, sarja, yhdistys ja
sotilasarvo

Kilpailujen aikataulu:
- kohdistus klo 10.00 – 10.30
- avajaiset klo 10.45
- ensimmäinen startti klo 11.00
- Sprinttiviestin startti 1h viimeisen maaliintulijan jälkeen
Kilpailijoilta vaaditaan voimassaoleva liiton
vakuutusturva/vastaava.
Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia
sääntöjä.

Osallistumismaksu: 15 €/kilpailija, viesti 30€/joukkue

Tekninen asiantuntija: Lasse Varjonen

Maksu: FI57 5309 0250 0389 05 17.2.2022 mennessä

Kilpailujen johtaja: Anssi Isotalo

RESERVILÄISURHEILULIITON
PISTOOLIAMPUMAHIIHTOJA – SPRINTTIVIESTIMESTARUUSKILPAILUT

Kuhmo SU 27.03.2022 klo 8.00 alkaen
Kilpailupaikka:
Kilpailupaikkana toimii Kalevalan liikuntakeskus,
Väinämöinen 10. Opastus alkaa saavuttaessa
Kuhmon keskustaan kantatietä no 76, ensimmäisestä
liikenneympyrästä, josta kääntyminen Peuranpolulle.
Matkaa Kalevalan liikuntakeskukseen n. 3 km.
Pysäköinti on liikuntakeskuksessa. Kilpailutoimisto
avataan kilpailukeskuksessa klo 8.00
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia
sääntöjä. Kilpailijoilta edellytetään lisäksi riittävää
omaa vakuutusturvaa. Dokumentti voimassa olevasta
ampumaturva- tms. vakuutuksesta tulee esittää
kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailupäivänä.
Sarjat:
H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja
D50. Sarjoja lisätään tarpeen mukaan 5 v. välein.
Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka on
n. 9 km, sarjoissa H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50
hiihtomatka on n. 6 km. Hiihtotyyli on vapaa.
Ammunta:
Ampuma-aseina sallitaan .22 cal pistooli tai revolveri,
joiden liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000 g paino.
Ammunnat suoritetaan 20 m matkalta ampumahiihdon
pysty-tauluihin; saa suorittaa kahdella kädellä ja
niskahihnan käyttö on sallittu. Asetta kuljetetaan
hiihdon aikana kotelossa tai vastaavassa suojuksessa.
Kilpailun kulku parisprintti-viestissä:
Aloittaja hiihtää n. 1 km, ampuu aseellaan 5 ls ja
kiertää mahdolliset sakot (100m) ja hiihtää vaihtoon.
Hiihtäjäpari toimii samoin toisella osuudella.
Aloitusosuuden hiihtäjä suorittaa kolmannen ja
hiihtäjäpari taas seuraavan viestiosuuden. Neljännen
osuuden jälkeen molemmilla viestihiihtäjällä on vielä
vuoroin hiihdettävät hiihto-osuudet ilman ammuntaa.
Jälkimmäinen viestinviejä saapuu hiihto-osuudeltaan
maaliin. Koko ajan hiihdetään samaa, n. 1km:n rataa.
Sarjat viestissä:
Yleinen; H/D
Ikäsarjat: Ikä väh. 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien
perusteella yhteenlaskettuna H80, H100 ja H120.
Ilmoittautuminen:
Piireittäin sähköpostilla auvokarna@tulijarventuvat.fi
ti 15.03.2022 mennessä. Ilmoittautumisissa tulee olla
nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri.
Maksut:
Osallistumismaksu 30 €/kilpailija tai 35 €/joukkue
maksetaan piireittäin pe 18. – pe 25.3.2022 välisenä aikana
(ei ennen 18.3, mutta viimeistään 25.3.) Näin menetellen
vältytään turhalta maksuliikenteeltä jos kilpailu joudutaan
jostain syystä perumaan. Huom ilmoittautumisaika! Maksut
suoritetaan Kuhmon reserviupseerit ry:n tilille FI93 5177
0020 1323 18, infoteksti Pistooliampumahiihto 2022.
Kilpailun peruuttaminen:
Mahdollinen kilpailun peruuttaminen sääolosuhteista tms.
aiheutuen ilmoitetaan Kuhmon reserviupseerien kotisivulla
ti 16.03.2022 klo 21 mennessä (huom. ilmoittautumisaika
päättyy 15.3.).
Kilpailun johtaja: Auvo Kärnä p. 044-5942757,
/Tiedustelut
auvokarna@tulijarventuvat.fi

Vapaussodan
Varsinais-Suomen
perinneyhdistys ry
on Vapaussoturien Huoltosäätiön jatkeeksi 1990-luvulla
perustettu perinneyhdistys. Vietimme upeita
25-vuotisjuhlia viime vuoden Tammisunnuntaina.
Vaalimme mm. Tammisunnuntain, Turun komppanian,
Saariston Vapaajoukon ja Turun Rintamapataljoonan
eli Ahvenanmaan retkikunnan muistoa. Järjestämme
luentotilaisuuksia.
Perinteisinä merkkipäivinä laskemme seppeleitä 1918
muistomerkeille.
Kuulumme Vapaussodan Perinneliittoon. Meitä on noin
100 jäsentä.
Otamme mielellämme uusia nuoria ”tekeviä käsiä”
yhdistyksemme jäseniksi. Lisätietoja ja liittyminen
tapahtuu kätevästi kotisivuillamme
www.vapevarsinaissuomi.yhdistysavain.fi. Täyttämällä
jäsenanomuslomakkeen ja painamalla ”lähetä” on
jäsenyytesi hoidettu.
Lisätietoja antaa myös pj. Jouko Fossi, 0500-321820
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Älä jää
vaivojen
kanssa yksin.

Ville Valkonen

Niko Aaltonen

Reservin yliluutnantti

Reservin kapteeni

HYVÄÄ JOULUA JA

TURVALLISTA
VUOTTA 2022!

Nopeasti ja turvallisesti lääkäriin,
päivystykseen ja hammaslääkäriin.

Pulssi | Aninkainen | DataCity | Naantali | Lieto
Varaa aika terveystalo.com tai soita 030 6000 (avoinna 24/7, puhelun hinta lankaliittymästä
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min).

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT
• MUOTTITUOTTEET

• SILIKONILETKUT
• NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI
MAALI, JOKA OSUU PUUN YTIMEEN

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

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

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

maalitehdas

VIRTASEN

Loistava valikoima uusia Volvoja

Nyt heti ajoon
LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi

Rieskalähteentie 75, TURKU

|

Örninkatu 13, SALO

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

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

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

Turun Lentoasemalta
lentäen maailmalle

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

Turun Sanomat
fiksumpana
kuin koskaan.

TAMMIKUU		
104 VUOTTA		
8.1. Yliluutnantti Koppinen, Yrjö Ilmari
Salo
93 VUOTTA		
24.1. Yliluutnantti Lystimäki, Pentti
Turku
91 VUOTTA		
2.1. Yliluutnantti Rannisto, Matti
Salo
16.1. Överlöjtnant Nordström, Tor
Åbo
90 VUOTTA		
8.1. Yliluutnantti Kaski, Veikko
Salo

LATAA UUSI
SOVELLUS

85 VUOTTA		
4.1. Kapteeniluutnantti Arho, Kaarlo
Turku
10.1. Alikersantti Perkkola, Pekka
Laitila
28.1. Luutnantti Veijalainen, Erkki
Riihikoski
80 VUOTTA		
6.1. Luutnantti Risku, Eino
Kaarina
6.1. Alikersantti Siitonen, Pekka Kalervo
Preitilä
10.1. Kapteeni Järvi, Timo
Kaarina
10.1. Kersantti Kallionpää, Jaakko
Tammiainen
10.1. Kapteeni Lehtinen, Jukka
Turku
11.1. Luutnantti Järvinen, Markku Aulis
Lielahti TL
12.1. Kapteeni Kompuinen, Seppo
Mynämäki
15.1. Alikersantti Rautiainen, Veikko
Loimaa
30.1. Ylikersantti Rannikko, Sauli
Hietamäki
31.1. Kapteeniluutnantti Kostian, Eino
Turku

WWW.LEHTITEHDAS.COM

Turun
Tilipalvelut Oy

75 VUOTTA		
4.1. Vänrikki Kokkola, Timo
Turku
8.1. Kersantti Lempiäinen, Matti
Yliskulma
14.1. Yliluutnantti Lehtisalo, Tauno
Haveri
17.1. Jääkäri Seikola, Mika
Laitila
18.1. Vänrikki Mäkinen, Matti
Halikko
21.1. Alikersantti Lang, Onni, Birger
Naantali

Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku

70 VUOTTA		
7.1. Vänrikki Kattelus, Arto
Koski TL
18.1. Sotamies Suomi, Harri Olavi
Lieto
24.1. Yliluutnantti Posio, Seppo
Ilmarinen
25.1. Aliluutnantti Laine, Pauli Antero
Turku
26.1. Ylikersantti Vuorinen, Timo
Uusikaupunki

puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

e-mail: toimisto@turuntilipalvelut.fi

60 VUOTTA		
8.1. Luutnantti Lindén, Petri Erik
Salo
8.1. Yliluutnantti Ärölä, Esa Juhani
Helsinki
9.1. Fänrik Engström, Mårten Bo Ewald
Åbo
9.1. Jääkäri Nuutinen, Heikki Markku Juhani Naantali
17.1. Tykkimies Loukonen, Tero Taneli
Mietoinen
50 VUOTTA		
1.1. Sotamies Heikura, Pentti Tapani
Perniö
5.1. Vänrikki Valkonen, Mika Matti Olavi
Piispanristi
30.1. Sotamies Haapanen, Joni Olavi
Klaukkala
			
HELMIKUU		
94 VUOTTA		
16.2. Luutnantti Likitalo, Taavi Antero
Turku
27.2. Kapteeni Iisa, Pekka Olavi
Turku
91 VUOTTA		
6.2. Yliluutnantti Ylitalo, Paavo
Oripää
9.2. Fänrik Rydberg, Alf Karl
Åbo
17.2. Yliluutnantti Muukkonen, Orvo
Salo
28.2. Yliluutnantti Intonen, Helmer
Raisio
85 VUOTTA		
3.2. Luutnantti Saari, Lauri
Salo
9.2. Aliluutnantti Ares, Viljo
Turku
20.2. Yliluutnantti Mattila, Markku
Raisio
20.2. Alikersantti Uola, Sakari Juhani
Laitila
80 VUOTTA		
2.2. Kersantti Huoponen, Rauno
Naantali
2.2. Yliluutnantti Tuunanen, Asko Toivo
Askainen
4.2. Ylikersantti Kalla, Antero
Paimio
10.2. Yliluutnantti Korhonen, Eero Olavi
Turku
12.2. Majuri Lindström, Henrik Vilhelm
Espoo
15.2. Yliluutnantti Välilä, Ossi
Loimaa
20.2. Kapteeni Kirma, Matti Kaarlo Elias
Salo
21.2. Ylikersantti Ylitalo, Matti
Kyrö
27.2. Kapteeni Vahtera, Eero Kalevi
Naantali
75 VUOTTA		
3.2. Vänrikki Paasio, Pekka
Turku
12.2. Ylikersantti Kantola, Pekka
Uusikaupunki
16.2. Ylikersantti Silvola, Pauli Antero
Laitila

22.2.
23.2.
25.2.
26.2.
26.2.
27.2.

Luutnantti Virkkala, Reijo Kalle
Vänrikki Heselius, Lars
Sotilasmestari Salonen, Markku
Kapteeni Kaarlonen, Pentti Olavi
Kapteeni Uotila, Paavo Olavi
Luutnantti Jokila, Kari

Perniö AS
Espoo
Parainen
Perniö AS
Salo
Mynämäki

70 VUOTTA		
11.2. Kapteeni Rantanen, Antti Milan
Turku
11.2. Vänrikki Saaristo, Hannu
Perniö AS
17.2. Alikersantti Marjunen, Jouni Arto Kalevi Raisio
26.2. Kapteeni Kujanpää, Mauri
Turku

Yllättävän helppoa

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

60 VUOTTA		
1.2. Pioneeri Hulmi, Samuli
Alastaro
2.2. Ylivääpeli Majurinen, Jukka Petri Kalevi Naantali
2.2. Alikersantti Virta, Esa Tapani
Lieto
3.2. Kapteeni Tuomenpuro, Timo Johannes Sauvo
12.2. Alikersantti Meskanen, Ari
Loimaa
15.2. Kapteeni Hänninen, Jukka Ilmari
Lielahti TL
18.2. Lääkintämajuri Saarinen, Kalle-Juhani Eura
50 VUOTTA		
8.2. Alikersantti Männistö, Petri
Parainen
17.2. Kapteeni Kuusisto, Mikko Johannes
Ilmarinen
18.2. Aliluutnantti Koskinen, Petri
Raisio
19.2. Kersantti Nummela, Aki
Uusikaupunki
19.2. Ylimatruusi Saario, Timo
Lokalahti
20.2. Korpraali Rannanperä, Aki Matti Henrik Loimaa

Seuraava numero ilmestyy
17.2.2022
Aineisto seuraavaan lehteen
31.1.2022 mennessä.

