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PIIRIKIRJOITUS

Parin vuoden tauon jälkeen on taas 
voitu järjestää reserviläisten maas-
tourheilukilpailuja. Varsinais-Suo-

mesta on ollut edustajia Reserviläisurhei-
luliiton kilpailuissa ja jopa kansainvälisissä 
kilpailuissa. Mutta piirin kilpailuissa on 
ollut hiljaisempaa. Ainakin allekirjoitta-
neelle on tullut yllätyksenä osallistujien 
pieni määrä. Piirin taitokilpailu ja maas-
tomestaruuskilpailu jouduttiin perumaan 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tämä 
on harmi varsinkin järjestävien yhdistyksien 
kannalta koska molemmat kilpailut ovat 
sellaisia, että ne vaativat paljon suunnitte-
lua ja järjestelyjä. Nyt tämä suunnittelutyö 
meni hukkaan. 

Mutta miksi näin? Onko kilpailuis-
ta tiedottaminen mennyt potentiaalisilta 
osallistujilta ohi? Vai onko koronajan 
etämoodi jäänyt päälle? Vai eikö kilpailut 
yksinkertaisesti kiinnosta? Piirin kilpai-
lukalenteria pitää varmasti kehittää ja 
valitettavasti myös karsia, jos kilpailut 
eivät saa porukkaa liikkeelle. Kiirevuosia 
viettävällä reserviläisellä on tietysti kalen-
terissa paljon muutakin kuin piirin urhei-
lukilpailut. Kilpailukalenteria laadittaessa 
on otettu monien muiden lajien kalenterit 
huomioon, mutta päällekkäisyyksiä ei 
voi välttää. Pitäisikö uusia lajeja ottaa 
ohjelmaan ja jotain vanhoja jättää pois? 
Kehitysideoita otetaan urheilutoimikun-
nassa kiitollisuudella vastaan. 

Reserviläisurheiluliiton toimintasuun-

nitelmassa määritellään ”Liiton tehtävä-
nä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten 
peruskuntoa ja kehittää heidän maan-
puolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta 
erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja 
kilpailutoiminnan avulla.” Tämä peri-
aate olisi hyvä pitää mielessä kun piirin 
kilpailukalenteria suunnitellaan. Reservi-
läispiirin ja yhdistysten ei varmaan kan-
nata järjestää esim.  golf- tai frisbeegolf-
kilpailuja vaikka hienoja lajeja ovatkin. 

Näissä lajeissa erikoisseurat järjestävät 
harjoitus-, koulutus-  ja kilpailutoimin-
taa, yhden lisäkilpailun järjestäminen 
reserviläisteeman alla ei tuo juurikaan 
lisäarvoa. Piirin kilpailut nykymuo-
dossaan ovat olleet liiton määritelmän 
mukaista sotilasluonteista liikuntaa ja 
näin on toivottavasti myös jatkossakin. 
Sotilasluonteinen liikunta tarkoittaa sitä, 
että monissa kilpailuissa on ammunta 
mukana. Esimerkiksi ampumahiihdossa 
tai -juoksussa yhdistetään kaksi hyvin 
erilaista lajia. 

Tämä tekee lajeista mielenkiintoisen ja 
haastavan. Ampumasuunnistus on myös 
hyvä esimerkki kahden erilaisen lajin 
yhdistelmästä. Reserviläisurheilussa on 
paljon muitakin lajeja. Erilaiset marssit 
ja jotokset ovat hyvä tapa aloittaa re-
serviläisurheilu, jos ei ole aikaisemmin 
toimintaan osallistunut. 

Uusia harrastajia reserviläisurheiluun 
ei saada ilman yhdistysten aktiivista 

toimintaa. Uusilta harrastajilta puuttuu 
yleensä asekalustoa ja tämä vaatii yhdis-
tysten urheilu- ja asevastaavilta aktiivi-
suutta järjestää lajiharjoituksia ja mah-
dollisuuksia osallistua kilpailuihin. Ilman 
tätä paikallistason panostusta ei uusia 
harrastajia saada mukaan toimintaan. 
Ja kun ohjatut harjoitukset ja osallistujat 
dokumentoidaan, niin uuden harrastajan 
on myöhemmin helppo osoittaa harras-
tuneisuus aselupia haettaessa. 

Ennen kaikkea harjoitukset ja piirita-
son kilpailut ovat mukavaa yhdessäoloa 
hyvässä seurassa. Kyseessä on matalan 
kynnyksen toimintaa, ei tarvitse olla 
huippukunnossa voidakseen osallistua 
kilpailuihin. Piirin urheilutoiminnan 
perimmäinen tarkoitus toteutuu, jos 
kilpailutoiminta motivoi muutenkin 
harjoittelemaan ja liikkumaan. Kunnon 
ylläpidossa ja kehittämisessä tärkeintä 
on säännöllinen liikunta. Tähän ei muu-
tama kilpailu vuodessa riitä. 

Pari kertaa viikossa liikuntaa riittää 
kunnon ylläpitoon, vähän enemmän 
tarvitaan kunnon kehittämiseen. Lii-
kunnan hyötyjä yksilö- ja yhteisötasol-
la ei varmaan kukaan kiistä. Meidän 
jokaisen pitäisi löytää kalenteristamme 
aikaa muutama tunti viikossa liikunnan 
harrastamiseen. Liikunnallista syksyä ja 
nähdään reserviläisurheilun merkeissä!

Jussi Hurri
piirien urheilutoimikunnan pj

Mihin menet, reserviläisurheilu?

Jokainen, joka on pahoittanut toisen ihmisen mielen, tietää 
kuinka vaikeaa anteeksipyytäminen voi olla. Erityisen 
vaikeaa on pyytää anteeksi silloin, kun ei itse tunne teh-

neensä mitään väärää. Lasten käyttäytymisessä huomaamme, 
että anteeksipyytäminen ei ole aina ihan yksinkertainen juttu. 
Aikuisenkaan ei ole helppoa myöntää tehneensä väärin ja koh-
data toista ihmistä, jolla on paha olla minun takiani. 

Anteeksipyytäminen on vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa on 
täydestä sydämestään antaa toiselle ihmiselle anteeksi. Silloin kun 
minua on loukattu, en haluaisi nähdäkään sitä ihmistä, joka on 
tehnyt minulle pahaa. Vielä vaikeampaa on antaa anteeksi silloin, 
jos ihminen, joka on tehnyt pahaa, ei edes tajua pyytää anteeksi.  

On olemassa myös tekoja, jotka ovat niin suuria, että 
tuntuu, ettemme voi koskaan antaa anteeksi. Tällaisia voivat 
olla meitä tai läheisiämme vastaan tehdyt rikokset, meidän 
tai läheisemme kokema vääryys tai epäoikeudenmukaisuus. 

Niin vaikeaa kuin se onkin, kristitty ei saisi koskaan jäädä 
vihan vangiksi. Emme saisi jäädä odottamaan, että lähimmäinen 
huomaisi toimineensa väärin ja tulisi pyytämään meiltä anteeksi. 
Kuten kaikki tiedämme, joskus anteeksipyyntöä ei vaan koskaan 
tule. Joskus sitä ei enää voi edes odottaa, sillä henkilö, joka olisi 
meille anteeksipyynnön velkaa, lepää jo rauhassa kirkkomaalla. 

Vaikka anteeksipyyntöä ei kuuluisikaan, kristityn tulee silti 
antaa anteeksi rikkomuksen tehneelle. Hänenkin puolestaan mei-
dän tulee rukoilla, hänellekin meidän tulee tehdä hyvää, häntäkin 
tulee rakastaa – ja ennen kaikkea hänellekin tulee antaa anteeksi. 

Raamatussa Jeesus opastaa toimimaan kahdella eri tavalla 
lähimmäisen kanssa syntyneessä ongelmatilanteessa. Ensim-
mäinen ohje on jyrkkä ja vaativa. Jeesus käskee ottamaan 
asian ensin esille sen ihmisen kanssa, jonka kanssa ongelmia 
on syntynyt. Mikäli tämä ei auta, otetaan mukaan joku muu 
keskustelemaan asiasta. Mikäli tämäkään ei auta, tehdään 
asia koko yhteisön tiettäväksi. Tämä ohje voisi olla hyvinkin 
neuvo nykypäivän työyhteisöihin.  

Toinen Jeesuksen ohje on lempeä ja armahtava. Se liittyy 
Pietarin kysymykseen, montako kertaa pitää antaa lähimmäi-
selle anteeksi. ”Riittääkö seitsemän kertaa?” kysyy Pietari. 
Hän tietää, miten vaikeaa anteeksi antaminen voi olla. Siksi 
hän varmaan luulee vastaavansa yläkanttiin, kun ehdottaa 
ihan seitsemää kertaa. Jalkapallokentällä ja monessa muussa 
inhimillisessä toiminnassa me ihmiset olemme tottuneet sii-
hen, että kerta tai pari saa luvan riittää anteeksiantamisessa. 
Jalkapallossa kaksi keltaista korttia johtaa punaiseen korttiin; 
kolme ylinopeussakkoa vuoden mittaan ajokortin lähtöön. 

Nämä kaksi ohjetta ovat vastakkaiset. Toinen on vaativa 
ja toinen armahtava. Mutta ohjeet myös kertovat Jumalan 
luonnosta. Hän kyllä vaatii meitä rakastamaan lähimmäis-
tämme ja toimimaan Hänen tahtonsa mukaisesti. Mutta Hän 
myös armahtaa ja antaa meille anteeksi sen, ettemme koskaan 
Hänen vaatimuksiinsa yllä. 

On huomattava, että nämä kaksi näennäisen vastakkaista 
ohjetta eivät ole toisiaan poissulkevat, vaan itse asiassa toisi-
aan täydentävät. Anteeksiantaminen ei sulje pois vääryyden 
tai epäoikeudenmukaisuuden asiallista käsittelyä. Molempia 
näistä tarvitaan, että voimme vapautua vihasta ja katkeruudes-
ta. Tarkoitus ei kuitenkaan ole rikkomuksen tehneen rankaise-
minen tai nolaaminen, vaan ohjaaminen kohti hyvää ja oikeaa. 
Tähän paimentehtävään Hyvä Paimen kutsuu meitä kaikkia.

Raamatun ohjeet ja käskyt on tarkoitettu suojaamaan meitä 
ja lähimmäisiämme. Jatkuvasti kuitenkin rikomme näitä käsky-
jä vastaan. Olennaista kristityn elämässä ei olekaan virheetön 
suoritus, vaan se, miten käsittelemme omia ja toisten virheitä. 

Lutherin sanoin: ”Jumala asettaa niin, että joku vahin-
goittaa meidän tavaraamme, kunniaamme tai jotakin muuta 
meidän omaamme, jotta hän antaisi meille aihetta tehdä 
parannusta synnistämme ja antaa anteeksi velallisillemme”.  

Jeesuksen vastaus Pietarin kysymykseen anteeksiantamisen 
määrästä yllättää. Viesti kuuluu: Pietari hyvä, lopeta laskeminen. 
Ikinä et voi antaa anteeksi niin monta kertaa, että se riittäisi.  

-Tällaista on elämä anteeksiantamuksen valtakunnassa. Kris-
tus ei anna meille anteeksi vain seitsemän tai seitsemänkym-
mentäseitsemän kertaa, vaan hän antaa katuville loputtomasti 
anteeksi. Hän ei koskaan sano ihmisten lailla: Se on loppu nyt! 
Kun kristitty elää tästä anteeksiantamuksesta, hän saa ammentaa 
Kristuksesta anteeksiantamusta myös omiin ihmissuhteisiinsa. 

Jumalan anteeksianto ja rakkaus henkilöityy ristiinnaulitus-
sa Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen kauttaan avautuu synti-
selle ihmiselle mahdollisuus ainutlaatuiseen, kaiken kattavaan 
anteeksiantamukseen, jota ihmisjärki ei voi edes ymmärtää. 
Efesolaiskirje tiivistää sen, mikä on koko elämämme mittainen 
haaste ja kilvoitus: Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja 
lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin 
on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. (Ef. 4:32) 

Jani Kairavuo
Naantalin seurakunnan kirkkoherra, ltn (res)

S yksy on jo pitkällä ja kalenterin 
mukaan olemme pikkuhiljaa kään-
tymässä kohti talvea. Toki kalenteri 

ja todellisuus ulkona voivat olla eri asia, 
kuten länsimainen totuus ja venäläinen 
Pravda. Todennäköistä kuitenkin on, että 
ilmat kylmenevät ja päivät pimenevät vielä 
ennen kuin tapahtuu käänne valoisampaan 
ja lämpimämpään. 

Tuleva talvi on melkoisella varmuudel-
la poikkeuksellinen ja asettaa yksilön se-
kä yhteiskunnan kestokyvyn koetukselle. 
Sähkön hinta on jo lähtenyt keväällä 
nousuun, ja loppua ei korotuksille tule 
ehkä ihan pian. Suomi on ollut riippu-
vainen ulkomaisesta sähköstä jo hyvin 
pitkään. Vuosittaisesta sähköntarpeesta 
on ollut tuontisähköä noin 20-25 % ja 
sähköä on tuotu maahamme niin poh-
joismaisen sähköpörssin kuin Viron ja 
Venäjän kautta. Sähkön riittävyys on ol-
lut kriittisintä erityisesti talvikuukausien 
arkipäivinä, kun kylmyys on aiheuttanut 
lämmitystarpeen lisääntymistä samaan 
aikaan, kun teollisuus on tarvinnut mel-
koiset määrät sähköä tuotantoon. 

Takavuosina on ollut useita tilanteita, 
jolloin ns normaalioloista huolimatta on 
varauduttu sähkön säännöstelyyn säh-
köpulan vuoksi. Kas, kun jos meillä on 
kylmiä ja tuulettomia pakkaspäiviä, niin 
sama tilanne on meille sähköä tuovissa 
maissakin. 

Olkiluoto 3 olisi ratkaissut tämän ongel-
man. Voimalan toimiessa täydellä teholla 
meidän riippuvuutemme tuontisähköstä 
laskisi merkittävästi. Mutta; sitten tuli 
Ukrainan sodan tämä vaihe ja tuonti ty-
rehtyi Venäjältä. Samaan aikaan Norjan ja 
Ruotsin vesivoimalat valittavat kuivuutta, 
joten sieltäkään ei ole odotettavissa apuja. 
Kun sähköntuotantokin on bisnestä, niin 
kysynnän ja tarjonnan laki pätee tässäkin 
bisneksessä. Siten on selvää, että hinnat 
lähtevät nousuun. 

Onhan meillä toki Suomessa vara-
voimaakin, mutta laki ei mahdollista 

varavoimaloiden käyttöä hintapiikkien 
tasaamiseksi. Ne voidaan käynnistää 
vain silloin, kun sähköpula uhkaa. Eli 
nykyisessä tilanteessa valtio maksaa voi-
maloiden omistajille siitä, etteivät va-
ravoimalat tuota sähköä hintapiikkien 
tasaamiseksi. Järkevää?

Maamme johto syyttää nykyisestä 
energiakriisistä Putinia ja Venäjää. Siinä 
on tietysti helpot syntipukit, jolloin ei 
tarvitse ottaa vastuuta omista virheistä. 
Nykyisen energiapulamme juurisyy ei 
sittenkään ole ehkä Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan helmikuussa. Tähän konkurs-
sipesään rakennettiin tie ihan meidän 
omalla ja EU:n energia- ja ilmastopoli-
tiikalla. On selvää, että meidän kaikkien 
on tehtävä toimenpiteitä ilmastonmuu-
toksen hidastamiseksi ja vähentämiseksi. 
Yleiseurooppalaisesti nopeaksi ratkai-
suksi päätettiin maakaasun käyttö säh-
kön ja lämmön tuottamiseen. 

Päätöstä edesauttoi tietysti halvalla saatu 
venäläinen maakaasu, jolla valkopestiin eri-
tyisesti Keski-Euroopan energiantuotantoa 
ympäristöystävälliseksi samalla, kun pää-
tettiin sulkea eurooppalaiset ydinvoimalat 
maailmanlopun laitoksina. Kaikki olivat 
onnellisia ja tyytyväisiä halpaan venäläiseen 
maakaasuun ja ympäristökin pelastui. Sa-
malla päätettiin eri tavoilla tuotetun sähkön 
tuotantohinnat sitoa halpaan (venäläiseen) 
maakaasuun hintojen pitämiseksi maltil-
lisina. 

Ja kuinkas sitten kävikään? Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, länsi 
vastasi pakotteilla, kaasuntuonti Venäjäl-
tä päätettiin pääosin lopettaa, ettei tueta 
Venäjän sotataloutta ja samalla Venäjä 
käänsi kaasuhanoja ensin pienemmälle 
ja lopulta käytännössä kokonaan kiin-
ni. Kaasua alettiin hankkimaan muilta 
markkinoilta (kun se on kerran niin 
ympäristöystävällistä) ja kaasukuution 
hinta lähti rakettimaiseen nousuun. Vaik-
ka meillä Suomessa ei sähköä tuoteta 
kaasulla kovinkaan paljon, mutta kun 

sähkön hinta on sidottu kaasun hintaan, 
niin kilowattitunnin hinta nousi satoja 
prosentteja. 

Yksinkertaisena jalkaväkimiehenä ky-
syn vaan, että onko nykyisen energiak-
riisin syy Putinin vai avasiko Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan Pandoran lippaan, 
joka oli muhinut omassa happamassa 
liemessään jo pidemmän aikaa? Kyllähän 
sen jokainen itsekin tietää, että aina on 
helppo syyttää jotain muuta, jolloin ei 
tarvitse tunnustaa omia virheitä…

Tässä tilanteessa yhteisöllisyys nousee 
arvoon arvaamattomaan. Meidän kaik-
kien pitää nyt huolehtia tietysti omasta 
ja läheistemme hyvinvoinnista, mutta 
samalla on syytä myös auttaa ja tu-
kea ihmisiä vähän laajemmassa piiris-
sä. Maaseudulla ja haja-asutusalueella 
yhteisöllisyys on vielä geeneissä, mutta 
kaupungistuneen väestön keskuudessa se 
ei enää ole itsestäänselvyys. Perustuslain 
mukaan kunnat vastaavat omien kunta-
laistensa hyvinvoinnista, mutta kaikki 
kunnat eivät ole tätä vaatimusta sisäis-
täneet tai niiden resurssit eivät riitä. Sik-
si yhteistoiminta kuntien ja kolmannen 
sektorin kanssa on keskeisen tärkeää. 
Kolmannen sektorin yhtenä merkittä-
vänä toimijana on Punaisen Ristin va-
paaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA), 
jossa myös reserviläispiirit ovat mukana. 

Piiriemme jäsenistä moni on mukana 
aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön lisäksi VAPEPA:n toiminnassa. 
Tämän tyyppinen kolmannen sektorin 
toiminta on merkittävä apu kunnille, 
kunhan kunnat vaan tietävät asiasta ja 
ymmärtävät hyödyntää sitä. Tässä on 
viestinnän ja yhteistoiminnan paikka 
myös reserviläisyhdistyksille.

Hyvää syksyä kaikille lukijoille ja pi-
detään huolta toisistamme.

Joni Lindeman 
everstiluutnantti (evp)

päätoimittaja

Suomi kompastui sähköön Anteeksiantamisen 
vaikeus
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Tuula Rahkonen

Louhisaaren Reserviläiset jär-
jestivät Maskun marssin sun-
nuntaina 25.9. yhteistyössä 

Lounais-Suomen maanpuolustus-
piirin kanssa. Marssi toteutettiin 
MPK:n kurssina. Marssisarjoja oli 
kolme; siviilisarjat 15 km ja 25 
km sekä kenttäkelpoisuusmarssi 
25 km (kenttäkelpoisuuden osates-
tisuoritus).  Marssitoimisto Sauna-
paronilla Maskussa aukesi jo aamu 
kahdeksalta, jonka jälkeen ensim-
mäiset 25 kilometrin marssijat 
pääsivät matkaan. Ilmoittautunei-
ta marssille oli viitisenkymmentä, 
mutta lopullinen osallistujamäärä 
jäi peruutusten jälkeen kolmeen 
kymmeneen. Marssille lähdettiin 
joustavasti omaan tahtiin.  Suo-
ritukseen oli aikaa ilta kuuteen 
saakka, jolloin marssitoimisto sul-
keutui. 

Reitit kulkivat pääosin metsäi-
siä polkuja pitkin, toki matkalla 
oli hieman asfalttitietä sekä hiek-
katietä. Reitin varrella oli kolme 
huolto- ja vesipistettä. Marssin 
jälkeen marssikeskuksessa oli tar-
jolla ruokaa sekä sauna- ja uin-
timahdollisuus. Kaikki marssijat 
saivat osallistumistodistuksen. Li-
säksi heillä oli mahdollisuus ostaa 
Maskun marssi -logolla varustettu 
kankainen merkki tai lippalakki. 
Marssi oli kaikille avoin tapah-
tuma. 

Siviilisarjalle ei ollut asetettu 
erityisiä vaatimuksia, mutta suo-
siteltavaa oli riittävä peruskunto 
ja kunnolliset jalkineet. Lisäksi 
kaikilta osallistujilta (ainakin 
marssikaverilta) vaadittiin vält-
tävä kartanlukutaito. Paperi-
kartan lisäksi käytössä oli myös 
mobiilikarttasovellus. Marssi-
joiden etenemisistä seurattiin 
ja viestittiin marssitoimistoon 
reaaliajassa. Näin varmistettiin 
kaikkien osallistujien ”maaliin” 
pääseminen.  

Osallistujamäärät nousussa
Louhisaaren Reserviläiset ovat 
toteuttaneet Maskun marssin 
nyt järjestyksessä neljättä kertaa. 
Aikaisemmat marssit järjestet-
tiin vuosina 2019, 2020 ja 2021. 
Vaikka korona on kurittanut 
yhdistystoimintaa rankasti, niin 
marssit ulkotapahtumana on voi-
tu toteuttaa koronaturvallisesti, 
turvavälit huomioiden. Marssit 
ovat kiinnostaneet tapahtumana 
ja osallistujamäärä on ollut nousu-
suhdanteinen. Järjestävä yhdistys 
toivoo seuraavalle marssille lisää 
osallistujia. - Marssikeskuksena 
toiminut Saunaparonien tila mah-
dollistaa suuremmankin tapahtu-
man läpiviennin, Kimmo Kiiveri 
toteaa. 

Louhisaaren Reserviläisten 
puheenjohtaja Miikka Laiti-
nen kertoo marsseista saadun 
hyvää palautetta. - Moni on 
ollut marssimassa kaikilla ker-
roilla. Reitit ovat olleet vuosi-
en aikana lähes samat. Tänä 
vuonna on kuitenkin panostet-
tu enemmän maisemaan jättä-
mällä pitkä asfalttiosuus pois. 
Kimmo Kiiveri toteaa ensim-
mäisen marssin järjestämisen 
olleen yhdistykselle kova pon-
nistus. - Sittemmin tapahtu-

man toteuttaminen on mennyt 
jo rutiinilla, joskin palautteen 
mukaisesti tapahtumaa on py-
ritty kehittämään osallistujien 
toiveiden mukaisesti. 

Marssilla pitkät perinteet
Maskun marssilla on pitkät pe-
rinteet. 1990-luvulla järjestettiin 
Raasissa marsseja, joihin kuului 
oleellisesti myös ampuminen. Ar-
kistojen mukaan ensimmäinen 
kerta järjestettiin Kurittulan kou-
luun tukeutuen vuonna 1999 ja 
toinen seuraavana vuonna 2000. 
Tämän jälkeen marsseja järjestet-
tiin Raasissa noin kymmenisen 
kertaa. 

Ajatus Maskun marssista tuli 
maskulaisten Kesäyön marssin 
kävelijöiltä Tuusulasta. Tuolloin 
silloinen MPK oli hakemassa muo-
toaan ja Maskun paikallisosasto 
teki hyvää yhteistyötä reserviläis-
yhdistysten kanssa. Yhteistyössä 
toteutettiin kaikille avoin liikun-
nallinen marssitapahtuma Sauna-
paroniin tukeutuen. 

Louhisaaren Reserviläisten Sep-
po Lerkki kertoo sään suosineen 
syyskuussa järjestettyjä marsseja. 
-Kuten aikaisemmat, myös tämä 
neljäs marssi on marssittu upeassa 
syyssäässä. Siis, jo neljättä kertaa 
Paronin mailta on matkaan lähdet-
ty – ja perinne jatkuu. 

Mikko Suominen ja Rami Virta-
nen osallistuivat marssille ensim-
mäistä kertaa. 

– Jonkinlaisesta viidenkympin 
villityksestä tässä on kyse, tuumai-
li Suominen innostuneena ennen 
marssia. 

Sarjana miehillä oli siviilisar-
ja 15 km. Toista kertaa marssi-
massa olleet Hämäläiset, isä ja 
poika, kertoivat, että edellisellä 
kerralla mentiin hiukan harhaan 
ja nyt yritetään pysyä ”kartalla”. 

Mukava reitti ja monipuolinen 
maasto toivat miehet toistamiseen 
marssille.

 – Tämä on myös hyvää harjoi-
tusta tulevaa varusmiespalvelusta 
varten, totesi kutsuntoihin valmis-
tautuva Ville Hämäläinen. 

Marssi kiinnosti myös naisia. 
Ensi kertaa marssille osallistuva 
Sanna Raunila oli tyytyväinen 
25 km:n suoritukseensa. Marssin 
jälkeen maistui makkarakeitto. 
Saunassa oli mukava rentoutua 
urakan jälkeen ja kaiken kruunasi 
virkistävä uinti. 

Aktiivista toimintaa 
läpi vuoden
Louhisaaren Reserviläiset on kai-
kille täysi-ikäisille Suomen kansa-
laisille avoin maanpuolustusyh-
distys. Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu ympäri vuoden tapahtuva 
ampumatoiminta. Kesällä osallis-
tutaan paikallisiin markkinoihin 
ja syksyisin järjestetään Maskun 
marssi. Toimintasuunnitelmasta 
löytyvät myös vuosittaiset retket 
vaihtuviin maanpuolustuksellisiin 
kohteisiin. 

Yhdistys on myös vahvasti 
mukana tukemassa sotiemme 
veteraanien toimintaa ja pyr-
kii täyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan saamansa vete-
raaniyhdistysten tukipyynnöt. 
Veteraanitoimintaan kuuluvat 
kunniavartiot, lippuvartiot ja 
muistomerkkien kunnossapito. 
Yhdistys on jo vuosien ajan tuke-
nut  Mannerheim-ristin ritarien 
säätiötä Askaisten Ritaripuiston 
tapahtumien toteuttamisessa, 
ritaripuiston vuosijuhlassa ke-
säkuussa sekä itsenäisyyspäivän 
juhlallisuuksissa. 

Teksti ja kuvat: 
Tuula Rahkonen

Tuula Rahkonen

Alastaron reserviläiset lähestyvät huoltopistettä.

Ensikertalaiset Rami Virtanen ja Mikko Suominen nauttivat marssista.

Markus Vuorinen (vas.) ja Markus Pitkänen olivat ilmeistä päätellen 
tavanomaistakin reippaammalla asenteella liikkeellä.

Pasi ja Ville Hämäläinen palautepisteellä.

Neljättä kertaa on paronin mailta marssille lähdetty – ja perinne jatkuu

Maskun marssi jatkaa suosiotaan 

Markku Vuorinen
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Turpotietäjällä
ennätyssuosio
Perjantaina 7.10. kisattiin Tur-
potietäjä 2022:n alkukilpailu 
ympäri maata. Kyseessä on lu-
kiolaisten turvallisuuspolitiikan 
ja kokonaisturvallisuuden tie-
tämystä mittaava tietokilpailu. 

Tänä vuonna kilpailuun osal-
listuu ennätysmäärä lukioita, 
kun 76 lukiota ja noin 600 
lukiolaista on ilmoittautunut 
mukaan. Kilpailun toteuttavat 
Reserviläisliitto, Suomen Re-
serviupseeriliitto, Kadettikunta 
sekä Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liitto HYOL ry.

Ensimmäistä kertaa kilpailun 
historiassa pääpalkintona on 
suora yliopistopaikka, kun Tu-
run yliopisto tarjoaa kilpailun 
voittajalle yhteiskuntatieteel-
lisestä tiedekunnasta opiske-
lupaikan poliittisen historian 
oppiaineeseen. Lisäksi kilpailun 
kolme parasta palkitaan stipen-
dein. Loppukilpailu järjestetään 
Helsingissä talvisodan alkami-
sen muistopäivänä 30.11.2022.

– Koskaan aikaisemmin kilpai-
lun historiassa lukioita ja opiskeli-
joita ei ole ollut näin runsaasti mu-
kana. Tämä kertoo siitä, että maa-
ilmanpoliittinen tilanne on saanut 
nuoret pohtimaan turvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Lisäksi pää-
palkintona oleva opiskelupaikka 
herättää kilpailua kohtaan aivan 
uudenlaisen kiinnostuksen, kertoo 
Reserviläisliiton viestintäpäällikkö 
Antti Pynttäri.

Lähde: Reserviläisliitto

Lähde mukaan
sotilasmoniotteluun
Reserviläisliitto on kansainväli-
sen aliupseerijärjestön CISOR:n 
jäsen. Järjestössä yhtenä toi-
mintamuotona on sotilasmo-
niotteluiden järjestäminen ja 
sen harrastamiseen kannusta-
minen sekä lajin harjoittelun 
mahdollistaminen. Suomen Re-
serviupseeriliitto kuuluu vastaa-
vasti upseerien kansainväliseen 
järjestöön CIOR:in, jossa soti-
lasmoniottelua harjoitellaan ja 
kilpaillaan vastaavalla tavalla.

Vuonna 2023 CISOR:n ja 
CIOR:n sotilasmoniottelukilpai-
lut ajoittuvat kesäkuulle. CISOR:n 
kilpailu pidetään Saksan Mün-
chenissä 12.-16.6.2023 ja CIOR:n 
Helsingin Santahaminassa juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla.

Reserviläisliitto pyrkii lähettä-
mään molempiin tapahtumiin 3-4 
joukkuetta, joissa jokaisessa tulee 
olla kolme henkeä. Tulevia kil-
pailuja ja lajin edistämistä varten 
järjestetään kolme lajikoulutus-
päivää Porin prikaatissa Säkylässä 
yhteistyössä MPK:n Lounais-Suo-
men maanpuolustuspiirin kanssa.

Osallistujan ei tarvitse olla aiem-
min harrastanut lajia. Riittää, kun 
on kiinnostunut ja löytyy sisua, 
halua, joukkuehenkeä sekä hyvä 
peruskunto. Sotilasmoniottelun la-
jeihin kuuluvat kivääriammunta, 
pistooliammunta, käsikranaatin 
pituus- ja tarkkuusheitto, esteuinti 
50 m, sotilasesterata, maastojuok-
su 7-9 km, suunnistus 5-7 km.

Lisätietoja Reserviläisliiton 
verkkosivuilta. 

Lähde: Reserviläisliitto

Timo Ylikärppä

Syyskuun Reserviläinen-leh-
dessä oli kirjoitus Suur-Sa-
von Reserviläispiirin drone-

hankkeesta. Mikkeliläiset eivät 
kuitenkaan ole ainoita, eivätkä 
ensimmäisiä asiaan heränneitä, sil-
lä Varsinais-Suomessa reserviläiset 
ovat jo ensimmäiset drooninsa os-
taneet ja luovuttaneet Lounais-Suo-
men aluetoimiston säilytettäväksi. 
Täällä drone-hankkeen käynnisti 
Jääkarhu ry, joka on Varsinais-Suo-
men Maakuntakomppanian (VS-
MAAKK) tukiyhdistys. Hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa hankittiin 
useita laadukkaita drooneja, jotka 
soveltuvat erityisen hyvin ryhmän/
joukkueen taistelutoimintaan – Jää-

karhun drone-hankkeen ensisijai-
nen päämäärä onkin paikallispuo-
lustuksen vahvistaminen.

Drooneja täytyy olla riittävästi. 
Ihanne olisi, että jokaisella ryh-
mällä olisi povitaskussaan vähin-
tään yksi pieni ”lentävä röökias-
ki”, joka ei ole vaaraksi käyttäjän-
sä tai oman porukan terveydelle, 
vaan päinvastoin, tositilanteessa se 
säästää henkiä. Maakuntakomp-
panialaisten koulutus on jo aloi-
tettu ja toivomuksena on nähdä 
droonet kertausharjoitusten va-
kiovarusteena. Hankkeen toisessa 
vaiheessa on tarkoitus hankkia 
VSMAAKKin käyttöön hieman 
suurempia ja kalliimpia laitteita, 
joiden suorituskyky esimerkiksi 
pimeällä on parempi.

Perinteiseen sotaan 
varauduttava yhä
Ukrainan sota on täyttänyt median 
ja somen videoista, joista moni on 
havainnut droonien merkityksen 
nykyaikaisessa sodankäynnissä. 
Toisaalta Ukrainan sota on osoit-
tanut myös sen, että perinteiseen 
sotaan on syytä varautua nykyai-
kanakin. 

Nämä kaksi tekijää ovat var-
masti edesauttaneet varojen ke-
räämistä. Tähän paikallispuolus-
tuksen kannalta tärkeään hank-
keeseen ovat osallistuneet useat 
yksityishenkilöt, yritykset, yhdis-
tykset sekä erikseen mainittavana 
tahona Varsinais-Suomen Maa-
kuntasäätiö. Jääkarhu ry kiittää 
osallistuneita ja jatkaa vapaaeh-

toista maanpuolustustyötä sekä 
Varsinais-Suomalaisen reserviläis-
perinteen vaalimista. 

Jääkarhu-tunnus periytyy so-
danaikaisesta, varsinaissuomalai-
sista reserviläisistä kootun Jalka-
väkirykmentti 14:n tunnuksesta, 
joka nykyään koristaa jokaisen 
VSMAAKK:iin kuuluvan käsi-
vartta. JR14 on Varsinais-Suomen 
Maakuntakomppanian perinne-
joukko-osasto.

Toimintansa tukemiseksi yhdis-
tys voi ottaa vastaan lahjoituksia, 
yhteydenotot: jaakarhury@gmail.
com

Kirjoittaja on kapteeniluut-
nantti (res) ja Jääkarhu ry:n 

puheenjohtaja.

Varsinais-Suomen Maakuntakomppania 
sai ensimmäiset drooninsa

Jari Holmberg

Elokuun lopulla vietettiin Raisio 
päivien ohella Killin markki-
noita. Raision Reserviläiset 

osallistui jo toistamiseen tapahtu-
maan, viime vuoden hyvien koke-
musten kannustamina. Aurinkoi-
nen sää suosi taas markkinoita ja 
houkutteli markkinaväkeä runsain 
joukoin tapahtumaan.

Raision Reserviläisten teltoilla ta-
pahtui myös paljon. Piiriltä lainaksi 
saadulla isolla teltalla sai kokeilla 
ekoaseammuntaa kiväärillä ja pis-
toolilla. Lähes koko markkinoiden 
ajan teltalla oli halukkaiden ampu-
jien innostunut jono.

Kaksi pienempää telttaa laitoim-
me yhteen. Näistä myimme mark-
kinaväelle munkkeja, makkaraa, 
kahvia ja juotavia.

Meillä oli myös pari pienempää 
pistettä, joista sai halutessaan tie-
toa Reserviläisliitosta, V-S Piiristä 
ja Raision Reserviläisistä. Olimme 

myös jalkautuneet kertomaan toi-
minnastamme kiinnostuneille, ja 
niitä riitti pitkin päivää.

Jäsenmäärä tuplaantunut
Markkinat oli taas eräänlainen voi-
mainkoetus yhdistykselle suunnitte-
lun, toteutuksen ja läpiviennin osal-
ta. Onneksi meidän vanhojen apuna 
oli iso joukko uusia innokkaita toi-
mijoita, joiden apu oli merkittävä. 

Raision Reserviläisten jäsenmäärä 
on yli kaksinkertaistunut tänä vuon-
na. Se onkin lisännyt kysyntää yh-
distyksen järjestämille tapahtumille. 
Niitä onkin lisätty ja yhdistyksen 
ympärillä on hyvä pöhinä päällä.

Kaikki munkit myytiin, kahvia 
meni paljon ja makkaraa haettiin 
kaupasta lisää kysynnän mukaan.

Suuri kiitos yhdistyksen toimi-
joille, markkinoiden tapahtumajär-
jestäjille ja Varsinais-Suomen Re-
serviläispiirille tuestanne. Nähdään 
taas ensi vuonna Killin markkinoilla 
Raisiossa.

Raision Reserviläisten jäsenmäärä kaksinkertaistui vuodessa

Munkkeja ja maanpuolustusasiaa

Ekoaseammunta on takuuvarma messuhitti.

Jari Holmberg

Maanpuolustusharrastus kiinnostu markkinakansaa Raisiossa.
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Paikallispuolustuksen harjoittelua

Vuoden toinen paikallispuo-
lustusharjoitusten koko-
naisuus järjestettiin Maa-

voimien esikunnan johtamana 
kuudella eri alueella aina pääkau-
punkiseudulta Lappiin. Porin pri-
kaatin toiminta-alueella harjoitel-
tiin Vaasasta Varsinais-Suomeen. 
Harjoituksen osallistui kaikkiaan 
yli 1200 sotilasta ja joukkojen käy-
tön painopiste oli Varsinais-Suo-
messa. Oman maakunnan paikal-
lispataljoonan joukkojen toiminta 
keskittyi tällä kertaa Naantali – 
Raisio alueelle. 

Harjoituksen keskeisinä tee-
moina olivat logistisesti merkit-
tävän kohteen suojaaminen ja 
toimintaedellytysten ylläpito, 
muiden puolustushaarojen jouk-
kojen alkuvaiheen toiminnan 
suojaaminen ja eri puolustushaa-
roista olevien joukkojen välinen 
yhteistoiminta sekä keskeisesti 
paikallispuolustukseen liittyvä 
viranomaisten yhteisoperointi.

Harjoituksessa olikin aiempaa 
enemmän käytännön harjoit-
teita, joihin osallistui joukkoja 
sekä maavoimien paikallispatal-
joonasta, merivoimista, logistiik-
kalaitoksesta, ilmavoimista ja eri 
viranomaisista. Paikallispataljoo-
na operoi viikon aikana Turun 
lentokentällä, Naantali-Raisio 
alueella, Naantalin ja Nesteen 
sataman alueella, sekä harjoitti 

yhteistoimintaa Pansion tukikoh-
dassa toimineen Rannikkolaivas-
to tukikohtapataljoona kanssa.

Harjoitus toi merkittävän 
määrän kokemusta ja oppia sii-
tä, miten toiminta muuttuu, kun 
rinnalla onkin kumppani, jon-
ka kanssa ei olla säännöllisesti 
yhteydessä. Tämän kaltaisessa 
yhteistyössä johtamistoiminnan 
ja tilannekuvan yhteensovitta-
minen ovat keskeisessä roolis-
sa. Nykyajan yhteistoiminnassa 
ja useamman toimijan välisessä 
kommunikoinnissa korostuvat 
usein tekniset järjestelmät ja nii-
den yhteensovittaminen. Tämän 
teknisen yhteensopivuuden rin-
nalla kannattaisi pohtia lähetin 
tai henkilökohtaisen tapaamisen 
merkitystä ihmisten ja joukkojen 
välisessä kommunikaatiossa.

Harjoitus tarjosi useita yhteis-
operaatioita eri viranomaisten 
välillä. Harjoitteissa kyettiin har-
jaannuttamaan joukkoja moni-
naisiin tilanteisiin ja saatiin koke-
musta siitä, millaisissa tilanteissa 
johtovastuu kuluu millekin vi-
ranomaiselle. Harjoitusviikko oli 
nousujohteinen ja viikon alussa 
keskityttiin yksittäisiin tapahtu-
miin, joissa harjoiteltiin pääosin 
kahden eri viranmaisen välistä 
yhteistoimintaa. 

Harjoitusviikko huipentui 
torstaina laajaan sotilaallisesti 

johdettuun operaatioon. Ope-
raatiossa joukot toimivat laajal-
la alueella Naantalin sataman ja 
kaupungin alueella, missä tur-
vattiin sataman toimintaedelly-
tykset, sekä Raision suunnassa, 
missä kyettiin lyömään Raision 
tehtaiden alueella tunkeutunut 
vihamielinen osasto. Operaati-
oon osallistui joukkoja alueen 
viranomaistahoista ja operaatio-
ta johdettiin Puolustusvoimien 
perustamasta komentopaikasta, 
jonne kokoontui yleisjohtajia ja 
yhteysupseereita eri toimijoista. 

Saman pöydän ympärillä istut-
taessa kyettiin tuottamaan tilan-
nekuvaa usean toimijan kanavis-
ta, ja ilahduttavaa oli huomata, 
kuinka selkeästi kokonaiskuva 
kyettiin rakentamaan ja suun-
taamaan joukot oikea-aikaisesti 
tehtäviinsä.

Yritysten panos merkittävä
Viranomaisten lisäksi harjoi-
tukseen osallistuivat aktiivisesti 
Naantalin ja Raision kaupunki-
en johtoryhmät, niin valmistelu-
vaiheessa kuin itse harjoituksen 
aikana. Uskon, että harjoitus toi 
myös näille kahdelle kuntatoimi-
jalle lisää kokemusta ja perusteita 
omaan poikkeusolojen toimin-
taan varautumiseksi. Harjoitus ei 
olisi ollut myöskään mahdollinen 
ilman Naantalin ja Raision tukea. 

Suuri kiitos kuulu kaupungeille 
siitä, että he tarjosivat tilojaan 
ja alueitaan harjoitusjoukkojen 
käyttöön. 

Kaupunkien lisäksi merkittä-
viä harjoituksen mahdollistajia 
olivat alueen yritykset. Harjoi-
tustilanteet kyettiin rakentamaan 
mahdollisimman aidoiksi alueen 
yritysten tuella. Ilman Naantalin 
sataman, Nesteen, Turun seudun 
energian ja Raision tehtaiden 
myötävaikutusta harjoitusalueet 
olisivat jääneet varsin suppeiksi. 
Nyt tilanteet ja tapahtumat saa-
tiin vietyä sellaisille alueille, joissa 
myös poikkeusoloissa mahdolli-
sesti toimisimme.

Koska kyse on paikallispuolus-
tusharjoituksesta, niin en mal-
ta olla mainitsematta keskeisen 
strategisen kumppanimme, eli 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen, osallistumista ja tukea 
harjoituskokonaisuudelle. MPK 
oli mukana järjestämässä harjoi-
tukseen liittynyttä kotiseutuhar-
joitusta, jossa kolmannen sekto-
rin toimijoiden käyttöä ja roolia 
testattiin erityisesti kuntakentän 
tukena. Luonnollisesti MPK:n 
osallistuminen myös harjoituk-
sen sotilaalliseen vaiheeseen oli 
suuri, koska MPK:n aktiiveja toi-
mi omissa sodan ajan tehtävissä 
olleiden lisäksi harjoitusjoukois-
sa vastatoimintaosaston maali-

henkilöinä ja harjoitusjoukkojen 
kouluttajina.

Kun kaikki edellä mainitut toi-
mijat sijoittaa samaan lauseeseen, 
laskee yhteen ja alkaa pohtia 
kuinka luontevasti yhteiskunnan 
eri tahojen välinen yhteistyö ja 
-toiminta tapahtuu, niin voi to-
deta, että maata kyetään puolus-
tamaan varsin laajalla skaalalla 
ja kokonaisturvallisuuden malli 
on arvo, jota kannattaa vaalia ja 
kehittää entisestään.

Petteri Iitti
everstiluutnantti
toimistopäällikkö 

Lounais-Suomen aluetoimisto

Eero Kopu

11. syyskuuta vietettiin Loimaan 
Seudun Reserviläisten järjestä-
mää perheliikuntapäivää upeassa 
auringonpaisteessa. Vielä aamu-
päivällä säätilanne näytti ikäväm-
mältä, kun taivas oli harmaa ja 
vettä ripsotteli varovaisesti. Lopul-
ta pilviverho repesi, aurinko tuli 
esiin, ja allekirjoittanut sai suo-
siolla heittää maastopuvun takin 
Loimaan urheilukeskuksen huol-
torakennuksen nurkkaan. 

Vaikka perheliikuntapäivää on-
kin Loimaalla järjestetty jo useita 
kertoja vuosien varrella, oli tämä 
itselleni ensimmäinen kerta. Sinänsä 
tapahtuma oli helppo sisäistää, kos-
ka olin keväällä toiminut Wihtorin 
jotoksen kilpailunjohtajana - nyt 
tehdään vastaava tapahtuma lapsia 
ajatellen. Rastinpitäjille homma oli 
kovin selvä, ja lopulta minulle jäi 
lähinnä koollekutsujan rooli.

Tapahtumaan saatiinkin muka-
vasti mukaan paikallisia yhdistyksiä, 
jotka pääsivät testaamaan lasten, 
ja miksei heidän vanhempiensakin, 
tietoja ja taitoja. Itsekin kiersin 
tarkastamassa eri rastit, ja pakko 
myöntää, että täysiä pisteitä ei olisi 
tullut. Lienee parempi pysytellä kil-
pailunjohtajan pallilla jatkossakin.

Kilpailukortteja jaettiin lopulta 
18 kappaletta, eli osallistujamäärä 
oli siinä 60-70 henkilön kieppeil-
lä. Mielestäni hyvä saavutus, kun 
samanaikaisesti oli tapahtumia 
niin pesä-, kori- kuin jalkapalloi-
lijoillakin. Reitin kierrettyään ja 

tehtävät tehtyään partiot saivat 
kahvia, mehua ja makkaraa. Tar-
jottavat tekivät hyvin kauppansa 

ja itselleni jäi hyvä mieli tapahtu-
masta, toivottavasti myös muille 
osallistuneille.

Tämänkin tapahtuman onnis-
tuminen nojasi vakaasti niin ru-
tinoituneiden rastinpitäjien kuin 

oman yhdistyksemme aktiivisten 
jäsenten harteille. Iso kiitos kai-
kille mukana olleille.

Perheliikuntapäivä houkutteli perheen pienimmätkin 
toimintarasteille Loimaalla

Perheliikuntapäivän rastit sopivat kaikenikäisille

Eero Kopu
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RESUL rekrytoi
jotoskehittäjän
Reserviläisurheiluliitto on va-
linnut liiton osa-aikaiseksi jo-
toskehittäjäksi kauppatieteiden 
ylioppilaan Janne Welinin. Hän 
on toiminut Varusmiesliiton 
pääsihteerinä ja jatkaa myös 
tässä toimessa jotoskehitystyön 
rinnalla. Reserviläisurheiluliitto 
on saanut rahoituksen jotoske-
hittäjän hankkeeseen Maanpuo-
lustuksen kannatussäätiöltä.

Jotostoiminnan kehittämis-
hankkeen tavoitteena on muun 
muassa kehittää nykyisten valta-
kunnallisten jotosten sisältöä vas-
taamaan mahdollisimman hyvin 
puolustusvoimien tarpeita ja ny-
kyaikaiselle taistelijalle asetettuja 
vaatimuksia, tehostaa tapahtu-
mien viestintää paremmin uusia 
kohderyhmiä tavoittavaksi sekä 
tuottaa 3–5 uudentyyppistä jo-
tosta vuosien 2023–2025 aikana.

Reserviläisurheiluliiton toi-
minnanjohtaja Veli-Matti Ke-
sälahti pitää erinomaisena We-
linin saamista osaksi RESUL:in 
toimiston tiimiä. Kesälahden 
mukaan hän tuo tärkeää, uutta 
näkemystä kehitystyöhön.

– Saimme jotoskehittäjän 
tehtävään hyviä hakemuksia ja 
haastattelimme viisi monipuoli-
sen kokemuksen omaavaa haki-
jaa. Janne Welin vakuutti haas-
tatteluryhmän dynaamisuudel-
laan ja viestintäosaamisellaan. 
Uskomme, että hankkeen kan-
nalta keskeisen kohderyhmän, 
nuorten reserviläisten, tavoitta-
miseen Jannella on erinomaiset 
edellytykset, mitä tukevat nykyi-
sessä Varusmiesliiton pääsihtee-
rin tehtävässä hankittu kokemus 
ja sidosryhmäsuhteet.

Welin aloittaa tehtävässään 
syksyn aikana. Tehtävä on 
määräaikainen, kestoltaan 
2–2,5 vuotta.
Lähde: Reserviläisurheiluliitto

Paperiset litterat
jäävät historiaan
Kertausharjoituskäskyn (KH) 
ja vapaaehtoisen harjoituksen 
(VEH) kutsun mukana tullei-
den julkisen liikenteen matka-
lippujen eli litteroiden käytös-
tä siirryttiin 1.10.2022 alkaen 
Matkahuollon Reitit & Liput 
-mobiilisovelluksen käyttöön.
Mobiilisovellukseen syötetään 
kertakäyttökoodi, jolla mah-
dollistetaan maksuttoman mat-
kan varaaminen harjoitukseen. 
Koodilla lunastetun matkalipun 
yhteydessä kuljettajalle on esi-
tettävä kertauskäsky tai -kutsu. 
Junamatkat ostetaan erikseen 
VR Matkalla -mobiilisovelluk-
sesta, joten sovelluksesta tulee 
suodattaa VR:n junamatkat pois.
Voit tiedustella saapumismat-
kaasi varten kertakäyttökoo-
dia omasta aluetoimistostasi. 
Vaihtoehtoisesti voit maksaa 
saapumismatkasi itse, jolloin 
kustannukset tilitetään päivä-
rahojen yhteydessä kuittia vas-
taan. Saat harjoituksen aikana 
kertausharjoitusvääpeliltä ker-
takäyttökoodin paluumatkaasi 
varten. Syksyn siirtymävaiheen 
aikana myös paperisia matka-
lippuja otetaan vielä vastaan.

Lähde: Puolustusvoimat

Tuula Rahkonen

Jääkärikenraalimajuri Paa-
vo Paalun muistolaatta 
paljastettiin perjantaina 

17.6. Turun Sairashuoneenka-
dulla juhlallisin menoin. Lip-
purivistössä, hänen entisen ko-
titalonsa edustalla olivat  Suo-
men, JR 56 ja JR 60 Killan, JR 
14 Killan ja JP 27 Varsinais-
Suomen osaston liput. Paalun 
elämän työtä kunnioittamaan 
olivat kokoontuneet Jalkavä-
kirykmentti 56 ja 60 killan 
edustajat, Turun kaupungin ja seu-
dun perinnejärjestöjen edustajat 
sekä joukko kutsuvieraita.

Tilaisuutta kunnioittivat läsnä-
olollaan myös Paalun lapset; tytär 
Varpuleena Kirstilä ja poika Pentti 
Paalu sekä heidän perheensä jä-
senet. 

– Olemme erittäin iloisia, että 
isämme elämäntyötä kunnioitetaan 
tällä tavoin, totesi Varpuleena Kirs-
tilä kiitollisena. 

Paavo Paalu nousi turkulaisena 
jääkärinä kenraalin arvoon ja johti 
merkittävää yhtymää jatkosodassa. 
JR 56 ja JR 60 Kilta näkee, että 
Paalun muistolaatalla on merkitystä 
perinteen ja historiatiedon siirrossa 
nykypäivään ja jälkipolville. 

- Merkitys korostuu etenkin näi-
nä päivinä, kun Eurooppa kokee 
sitä samaa, kuin mitä Paavo Paalu 
oli torjumassa vähän yli 80 vuotta 
sitten, totesi muistolaatan paljasta-
jana toiminut JR 56 ja JR 60 Killan 
hallituksen jäsen ja Turun osaston 
puheenjohtaja Mauri Ikonen.

Paljastuspuheen pitänyt Porin pri-
kaatin komentaja, prikaatikenraali 
Vesa Valtonen totesi Paavo Paalun 
merkityksen sekä paikallisesti Tu-
russa että myös Varsinais-Suomessa 
ja Satakunnassa huomattavaksi. 

 - Hän oli yksi 33 turkulaisesta 
jääkäristä, ja heistä ainut kenraa-
likuntaan kohonnut. Kaikkiaan 
jääkäriupseereita ylennettiin ken-
raaliksi 20. 

Arvostettu sotilasjohtaja
Valtonen kävi puheessaan moni-
puolisesti läpi Paalun elämänvai-

heita ja sotilasuraa. 
- Neljänteen sotaansa, jatko-

sotaan, Paalu lähti Varsinais-
Suomen sotilasläänin, sittemmin 
Lounais-Suomen sotilasläänin ko-
mentajana. Jälleen hänen johdet-
tavakseen koottiin alueen miehistä 
sotatoimiyhtymä, jolle uskottaisiin 
haastavia tehtäviä. Paalu oli todel-
linen rintamakomentaja, jota hänen 
alaisensa arvostivat. Niin teki myös 
Suomen marsalkka, joka valitsi 
Paalun tärkeimpien yhtymiensä ko-
mentajaksi. Paalu voitti aina siellä, 
missä sai omiensa kanssa taistella. 

Sotien jälkeen Paalu toimi soti-
lasläänin komentajana sekä sota-
veteraani- ja perinnetyön tukijana. 

- Paavo Paalun yhtymien ja ryk-
menttien muistokivet kiertävät Po-
rin prikaatin patsaspuistoa. Hän on 

alueemme arvostetuimpia ihmisiä ja 
sotilasjohtajia, Valtonen totesi. 

Neljän sodan sankari
JR 56 ja JR 60 Killan puheenjohtaja 
Martti Aro luovutti muistolaatan 
Turun kaupungille, jonka edustaja-
na toiminut kaupunginvaltuuston 
3. varapuheenjohtaja Mikael Miik-
kola totesi saaneensa kaupungin 
johdolta kunniatehtävän vastaan-
ottaa jääkärikenraali Paalun, neljän 
sodan sankarin, muistolaatta. 

Miikkola kiitti puheessaan nii-
tä sitkeitä henkilöitä ja arvokkaita 
osaavia käsiä, jotka ovat loihtineet 
laatan. Lisäksi hän toivoi, että laa-
tan taustatiedot, joihin myös pri-
kaatikenraali Valtonen puheessaan 
viittasi, tulisivat tavalla tai toisella, 
myös diarioiduksi niiden toimialo-

jen kirjoihin, jotka hyödyntävät 
tietoja matkailuun ja muihin 
tarkoituksiin. 

-Tuolla laatalla on valtava sym-
bolinen merkitys. Se kertoo siitä, 
että asumme arvaamattoman ja 
kotomme on arvaamattoman kar-
hun kainalossa. Tuo karhu on 
vuosisatojen ajan jatkuvasti kiu-
sannut aina jotakin naapuriaan. 
Laatalla on myös maanpuolus-
tuksellinen symboli. Kuten edes-

mennyt tunnettu kenraali on sanonut: 
Suomi on hyvä maa, se on puolusta-
misen arvoinen maa, se on paras maa 
suomalaisille. Sitä ei enää puolusteta 
yksin, Miikkola totesi. 

Tämän jälkeen kajautettiin il-
moille kolminkertainen eläköön-
huuto isänmaalle ja Paavo Paalun 
muistolle. Lopuksi kuultiin, Paalun 
lasten toivomuksesta, Jääkärimars-
si, jonka esitti kapteeniluutnantti 
evp. Timo Kivistö. Lippujen pois-
tuttua tilaisuuden päätteeksi tarjol-
la oli Turun Sotilaskotiyhdistyksen 
munkkikahvit. 

Paavo Paalun muistolaatta on 
nähtävissä Turussa osoitteessa Sai-
rashuoneenkatu 6. Laatta on kiin-
nitetty hänen entisen kotitalonsa 
paikalla sijaitsevan kerrostalon 
seinään.

Paavo Paalu sai muistolaatan Turkuun

Neljän sodan sankari

Tuula Rahkonen

Turun kaupungin edustaja Mikael Miikkola korosti muistolaatan suurta symbolista merkitystä.

Tilaisuutta seuraamassa Martti Aro (vas.), Pentti Paalu, Vesa Valtonen ja Varpuleena Kirstilä.

Muistolaatta on Turussa osoi-
teessa Sairashuoneenkatu 6.
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ARVOSTELIJALTA

KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Huoli pois. Otsikostaan 
huolimatta tämä kirjoitus 
ei käsittele edunvalvon-

taa tai palkkaratkaisuja, vaan 
paikallistason toiminnan ja toi-
mijoiden merkitystä osana puo-
lustusta ja varautumista. Syys-
kuussa oli itselleni harvinainen 
mahdollisuus päästä tekemään 
virkatöitä kotiseudulla, kun Rai-
sion ja Naantalin alueella jär-
jestettiin Puolustusvoimien pai-
kallispuolustusharjoitus ja pari 
viikkoa myöhemmin Aluehallin-
tovirasto järjesti oman valmius-
harjoituksensa. Varsinaissuoma-
laista osaamista oli ilo seurata. 
Tahto puolustaa omaa maata ja 
varautua niin kunta- kuin maa-
kuntatasolla eri tyyppisiin tilan-
teisiin on korkea. 

Molempiin harjoituksiin osal-
listuivat kaikki kokonaisturval-
lisuuden kannalta olennaiset 
toimijat. Saman skenaarion tuo-
miin haasteisiin ratkaisuja etsivät 
viranomaisten lisäksi, elinkeino-
elämän ja järjestöjen edustajat. 
Mikä tärkeintä, tämän tyyppisillä 
haastavilla harjoitteilla kyetään 
yhteisten ratkaisujen lisäksi löytä-
mään ongelmia, joita ei ole aiem-
min havaittu. Tämä mahdollistaa 
ennakoinnin ja tarpeellisten toi-
mien käynnistämisen ennen kuin 
tosielämän vastaava tilanne on 
edessä.

Käytännössä ratkaistu
Nykyaikainen hallintokoneisto ja 
virkakunta ovat erinomaisen teho-
kaita erilaisten suunnitelmien, stra-
tegioiden ja selvitysten tuottajina. 
Pääosalla näistä papereista on oma 
tarkoituksensa verovarojen käytön 
suunnittelussa ja seurannassa sekä 
suomalaisen yhteiskunnan kehit-
tämisessä. Parhaimmillaan myös 
erilaiset paperinkin makuiset hank-
keet saavat viranomaiset ja muut 
toimijat yhdessä miettimään asioita 
ja näin helpottamaan niiden käy-
tännön toteutusta.

Kriisitilanteessa ratkaisut kui-
tenkin löytyvät hyvin käytännön-
läheisestä toiminnasta ja valtaosa 
tästä toiminnasta tapahtuu pai-
kallis- ja aluetasolla. Paikalliset 
kuntapäättäjät, paikallisjoukko-
jen reserviläiset tai alueen yrittä-
jät tuntevat toimintaympäristön-
sä paikat, tavat ja ihmiset. Vain 
tämä vuosien saatossa hankittu 
tietämys mahdollistaa riittävän 
nopean ja oikea-aikaisen toimin-
nan, jossa kyetään myös arvioi-
maan mahdollisia kehityskulkuja 
ja vaikutuksia realistisella tavalla. 
Meillä kaikilla on esimerkkejä 
paikallisen toiminnan tärkeydestä 
korona-ajalta ja muista normaa-
liolojen häiriötilanteista. 

Ukrainan tilannetta seuratessa 
havainto paikallistuntemuksen 
tärkeydestä korostuu. Ukrainan 

puolustuksen avaintekijä on ti-
lannetietoisuus, joka osaltaan 
rakentuu paikallisten ja alueellis-
ten asiantuntijoiden varaan. Vain 
riittävä oman alueen tuntemus 
mahdollistaa sellaisen tehokkaan 
ja menestyksekkään taistelutoi-
minnan, jota olemme saaneet seu-
rata viime viikkoina. Suomessa 
paikallis- ja aluepuolustuksella 
on onneksi pitkät perinteet, joi-
den parhaat osat olemme vieläpä 
kyenneet teroittamaan viime vuo-
sina. Paikallispuolustuksestamme 
ja kokonaisturvallisuuden mal-
lista on tullut yhä tärkeämpi osa 
ennalta ehkäisevää kynnystä.

Tieto ja osaaminen käyttöön
Erityistä osaamistamme kelpaa 
esitellä myös tuleville Nato-
kumppaneille, mutta paikalleen 
ei pidä jäädä makaamaan. Ny-
kyaikainen informaatiovyöryn 
keskellä toimiva yhteiskuntamme 
mahdollistaa ja samalla edellyt-
tää jatkuvasti yhä tehokkaampaa 
informaation hallintaa aloitteen 
säilyttämiseksi puolustajalla. 
Vaikka informaatiosuon yli ei 
mennä niin että heilahtaa, on suo-
malaisella korkeasti koulutetulla 
yhteiskunnalla hyvät edellytykset 
saavuttaa etua ja yllätystä juuri 
tiedon tehokkaalla käytöllä. 

Ukrainan menestyksekäs puo-
lustustaistelu on näyttänyt meille 

millainen merkitys hyvällä tiedus-
telutiedolla sekä määrätietoisella 
strategisella kommunikaatiolla 
on. Meille ei välity julkisuudessa 
tietoa siitä mitä, miten ja millaista 
tietoa Ukraina hyödyntää päätök-
sentekonsa tukena.  Oman varau-
tumisemme ja puolustuksemme 
kehittämiseksi nyt onkin tärkeää 
miettiä mitä tietoa oman tehtä-
vämme suorittamiseksi tarvitsem-
me ja miten se on saatavissa. 

Ennen kuin siirrymme pohti-
maan mitä emme tiedä, on hyvä 
käydä koko joukon kesken läpi 
mitä jo tiedämme. Tässä tietojen 
poikkihallinnollisessa jakami-
sessa voikin olla 
eräs suuri vah-
vuuteemme, 
mutta myös 
mahdollinen 
heikkoutem-
me. Onneksi 
paikallistasolla 

nuo eri toimijoiden väliset siilot 
on mahdollista murtaa hyvillä 
henkilösuhteilla ja niiden poh-
jalle rakentuvilla pysyvämmillä 
käytännöillä. 

Erilaisten tietokantojen sisältä-
män datan saaminen päätöksen-
teon tueksi on ongelma, johon 
etsitään päivittäin ratkaisuja lä-
hes kaikissa organisaatiossa ja 
yrityksissä. Maapuolustuskentäs-
sä voimme vaikuttaa helpommin 
tiedon inhimilliseen puoleen. Ak-
tiivisella ja ennakkoluulottomalla 
muut järjestöt ja ihmiset mukaan 
ottavalla toiminnalla esimerkiksi 
koulutusten ja harjoitusten muo-
dossa voimme rakentaa verkosto-
ja, jossa tunnistamme helpommin 
tarvittavan tiedon ja sen omista-
jan. Jalkaväen termein on kyse 
oman ja muiden tehtävän sekä 
suorituskyvyn tuntemisesta. 

Toivottavasti jatkossa myös 
Puolustusvoimat kykenee entis-

täkin tehokkaammin hyödyn-
tämään näitä epäviralli-

siakin verkostoja, joi-
den osana ovat myös 
ammattisotilaat.

Christian 
Perheentupa

Everstiluutnantti
Turun 

Kadettipiirin 
puheenjohtaja 

Paikalliset ratkaisut

Turun yliopiston poliittisen historian 
dosentti Mikko Uola tunnetaan tut-
kijana, joka ei pelkää arkojakaan ai-

heita eikä työn paljoutta totuuksien esiin 
kaivamiseksi. Tuorein esimerkki miehen 
pelottomuudesta on hänen omakustanteena 
julkaistu teos Joka miekkaan tarttuu. 

Mikko Uola keskittyy kirjassaan ku-
vaamaan punakaartien harjoittamaa vä-
kivaltaa pääkaupungissa ja sen lähikun-
nissa, mutta mainitsee kuin ohimennen, 
että helsinkiläiset ottivat oppia erityisesti 
Turussa toimeenpannuista laittomuuk-
sista. Alkajaisiksi hän kuitenkin selostaa 
maaliskuun vallankumousta seuranneita 
upseerimurhia, joihin syyllistyivät Hel-
sinkiin sijoitetut venäläiset merisotilaat. 

Maaliskuun riehunnassa murhattiin ai-
nakin 60 venäläisupseeria, joiden ruumiit 
jätettiin kaduille tai upotettiin avantoon. 
Surmat tapahtuivat kaupunkilaisten näh-
den, mutta niistä ei rohjettu avoimesti 
puhua. Kansalaiset toivoivat, että välien-
selvittely jäisi venäläisten keskinäiseksi 
otteluksi, mutta kesän koittaessa radika-
lisoitunut suomalainen vasemmisto aloitti 

omavaltaisen rötöstelyn. Johtopaikoille 
ole valikoitunut kovan linjan marxilaisia, 
joiden mielestä ”miljonäärit oli vangittava 
ja tapettava”. 

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen suo-
malaisuhri, jonka punakaarti tappoi, ei 
kuitenkaan ollut miljonääri, vaan vä-
hävarainen konttoristi Gunnar Nyberg. 
Hänet ammuttiin Malmin asemalla illalla 
24.9.1917 kostoksi siitä, että nuorukai-
nen oli edellisenä yönä ollut paikalla, kun 
suojeluskuntalaiset pidättivät kunnanta-
lolla kahakoineita punakaartilaisia. 

Tämä tapahtuma laukaisi Helsingin 
seudulla terroriaallon, joka huipentui 
marraskuun yleislakkoon. Sen aikana ta-
pahtuneissa veriteoissa tapettiin yli 20 
porvariksi leimattua ihmistä ja aiheutet-
tiin vammoja kymmenille sivullisille sekä 
tuhottiin selvittämätön määrä ihmisten 
asuntoja ja omaisuutta. 

Punakapinaa valmistelevan radikaaliva-
semmiston motiiveja on ollut vaikea järki-
syillä selittää. Eikä siihen kykene Mikko 
Uolakaan. Silmitön vihanpito Suomessa 
reilu sata vuotta sitten näyttää hänen mu-
kaansa rakentuneen valheellisille toiveille 
ja Venäjän vallankumoukselle. 

Poliittisia perusteluja väkivaltaan tart-
tumiselle ei tosiasiassa ollut. Sortajasta ir-
toamaan pyrkivän kansakunnan johto oli 
näet ehtinyt jo ottaa tavoitteekseen työvä-
enliikkeen keskeisimmät vaatimukset. Ne 
alkoivat kahdeksan tunnin työpäivästä ja 
päätyivät torppareiden itsenäistymiseen. 

Kirjoittaja on löytänyt punakapinan alka-
mista pelkäävän Väinö Pesolan päiväkirjasta 
ajankohtaan sopivan kuvauksen: ”Alhais-
valta rupeaa olemaan kukoistuksessaan”.  

Tuomo Hirvonen

Totalitaarisissa maissa historian tu-
lee sopeutua aikakauden vaatimuksiin. 
Sama ilmiö on vahvistunut myös Suo-
messa, kun menneisyyttä tulkitaan 
jälkiviisaasti oman aikamme arvojen 
mukaisesti, sanoo dosentti Mikko Uola 
ja jatkaa, ettei hänen tuoreessa kir-
jassaan ole käytetty lähteinä myöhem-
min syntyneitä tulkintoja, vaan oman 
aikansa lehdistöä, oikeuspöytäkirjoja 
sekä tuolloin eläneiden päiväkirjoja ja 
muistelmia.

Punaterrorin uhrit
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UKRAINAN SOTA

Ukraina – mites tässä näin kävi: osa 4
Joni Lindeman

Sota se vaan jatkuu Euroopassa. 
Tällä kertaa tarkastelen sitä, 
miksi Venäjä tullee häviämään 

sotilaallisesti käynnissä olevan sodan 
lopulta. Voi olla, että poliittisesti 
Venäjä saavuttaa jonkinlaisen voi-
ton tai jäätyneen tilanteen, mutta 
sotilaallisesti pitää tapahtua paljon 
asioita, jotta Putin saavuttaisi soti-
laallisen ratkaisun sodassa. Tämä on 
toki mahdollista, mutta väittäisin sen 
olevan epätodennäköistä artikkelis-
sa kuvaamistani syistä. Olennaista 
on myös, että lännen ja erityisesti 
Yhdysvaltain tuki Ukrainalle säilyy 
vähintäänkin nykyisellä tasolla.

Suurin osa niin sanottua realistis-
ta keskustelua niin Venäjällä kuin 
muuallakin piti Venäjän asevoimien 
ja Putinin voittoa varmana asiana 
Ukrainassa. Tähän ajatukseen vai-
kuttivat muun muassa Venäjän ase-
voimien suorituskyvyn yliarviointi, 
Ukrainan asevoimien selvä aliarvi-
oiminen sekä Venäjän poliittisten ja 
strategisten tavoitteiden väärinym-
märtäminen lännessä. Tämä aiheutti 
virheellisen johtopäätöksen koko-
naisuudesta lännessä ja Euroopassa, 
jota tietenkin vahvistettiin venäläi-
sellä informaatiovaikuttamisella. 

Tämä virheellinen kokonaiskuva 
alkoi ruokkimaan itseään vaikut-
taen myös venäläiseen kansaan ja 
jopa maan johtoon. Putinin johdol-
la syötettiin lännelle pajunköyttä, 
jonka länsi uskoi ja joitain turval-
lisuustoimenpiteitä tehtiin lännes-
sä. Tästä Putin sai syyn vahvistaa 
(ainakin paperilla) asevoimiaan 
lännen uhatessa Äiti-Venäjän tur-
vallisuutta ja samalla ”keisarille” 
muodostui kuva, joka oli heijastus 
rinnakkaistodellisuudesta. Tar-
peeksi pitkään, kun valehtelee ja 
huomaa muiden uskovan valhetta, 
sitä alkaa itsekin uskomaan val-
heen olevan todellisuutta.

Ylivoimainen Venäjä
Vuonna 2008 Venäjän asevoimat 
hyökkäsi Georgiaan. Tällöin ha-

vaittiin merkittäviä puutteita ase-
voimien suorituskyvyissä, vaikka 
Venäjä voittikin tämän ”rajaka-
hakan”. Puutteita todettiin muun 
muassa johtamisessa, puolustus-
haarojen yhteistoiminnassa ja 
huollon järjestelyissä. Silloinen 
puolustusministeri Anatoli Serd-
jukov aloitti asevoimien reformin, 
jonka päämääränä oli korjata esil-
le tulleet puutteet ja luoda Ve-
näjälle suorituskykyiset pysyvän 
valmiuden joukot. 

Serdjukov puuttui kovalla otteella 
muun muassa asevoimien korrupti-
oon sekä aseteollisuuden laatuon-
gelmiin. Hän sai aikaan muutoksia 
ja kehitystä, mutta samalla hän 
suututti sekä asevoimien, aseteol-
lisuuden että politiikan mahtihen-
kilöitä ja tämä johti lopulta hänen 
erottamiseensa vuonna 2012. Hä-
nen tilalleen valittiin Sergei Shoigu. 
Hän oli kokenut kabinettipoliitikko 
eikä häntä etnisen tuvaani-taustansa 
vuoksi koettu uhkaksi aitovenäläi-
sille vallanpitäjille. 

Hän oli ovela poliittinen toimija, 
joka esiintyi Serdjukovin jälkeise-
nä asevoimien pelastajana puhdis-
taen asevoimien johdon Serdjuko-
vin nimittämistä henkilöistä eikä 
hän riidellyt asetoimittajien kanssa 
kustannuksista tai laadusta. 

Shoigun aikana asevoimia kehitet-
tiin kohti pysyvän valmiuden suo-
rituskykyä astumatta kuitenkaan 
politikkojen tai aseteollisuuden 
varpaille. Siten asevoimat kehittyi 
merkittävästikin ainakin paperilla 
luoden illuusion suorituskykyises-
tä suurvallan käsikassarasta. Ase-
voimien kalustoa modernisoitiin 
ja uusia suorituskykyjä kehitettiin 
vuosien saatossa. Samalla jatkettiin 
asevoimien ammattimaistamista 
rekrytoimalla sopimussotilaita py-
syvän valmiuden joukkoihin. Pysy-
vän valmiuden joukot muodostuivat 
pataljoonan taisteluosastoista, joita 
vahvennettiin emojoukko-osaston 
aselajijoukoilla. 

Taisteluosaston vahvuus oli pa-
perilla 600–800 sotilasta. Prikaa-

tien piti kyetä perustamaan 1–2 
taisteluosastoa koulutuskaudesta 
riippuen ja rykmentit perustivat 
vaadittaessa yhden taisteluosas-
ton. Tällä periaatteella Venäjällä 
oli käytössä 168 pataljoonan tais-
teluosastoa Ukrainan sodan tämän 
vaiheen alkaessa ainakin paperilla. 

Huoltojärjestelmää ei kehitetty 
nykyaikaisten joukkojen vaatimal-
le tasolle, kuten edellisessä nume-
rossa kerroin. Taisteluosastojen 
huolto ja täydennys perustuikin 
merkittäviltä osin emojoukko-
osastoon erityisesti taistelutap-
pioiden täydentämisessä. Eli kun 
taisteluosasto menetti taistelussa 
panssarivaunuja, taisteluajoneuvo-
ja tai henkilöstöä, niin täydennys 
toimitettiin omasta varuskunnas-
ta. Siten esimerkiksi itärajamme 
läheisyydessä olevissa varuskun-
nissa ei paikalla ole tänä päivänä 
paljon muita kuin varusmiehiä ja 
sotilaiden leskiä.

Alivoimainen Ukraina
Ukrainan asevoimat oli ennen 
vuotta 2014 todella surkeassa 
kunnossa. Koulutus oli lähinnä 
vitsi, korruptio rehotti valtoime-
naan ja kalusto oli pääosin vanhaa 
neuvostokalustoa. Venäjällä olisi 
ollut mahdollisuus vuonna 2014 
tuhota koko Ukrainan asevoimat, 
vallata maa ja vaihtaa hallinto 
mieleisekseen. Venäjä kuitenkin 
teki niin kuin amerikkalaiset Persi-
anlahden sodassa jättäen homman 
puolitiehen ja tämä oli herätys Uk-
rainan hallinnolle ja asevoimille. 

Ukrainassa alkoi ns institutio-
naalinen evoluutio eli valtion, yh-
teiskunnan ja asevoimien muutos 
ja kehittyminen. Ukrainalaiset 
hyväksyivät vuonna 2014 totuu-
den; paperilla maalla oli 125 000 
sotilasta, mutta todellisuudessa 
käytössä oli noin 5 000 sotilasta. 
Kalusto ja ampumatarvikkeet oli-
vat lähes 100 % vanhaa Neuvos-
toliiton materiaalia ja lähes kaikki 
kunnossapito oli laiminlyöty.

Ukraina ehti rekrytoimaan en-

nen helmikuuta 2022 kuusi kertaa 
sotilaita asevoimien palvelukseen. 
Rekrytoidut sotilaat koulutettiin 
melkoisen hyvin ja lähetettiin 
Donbassin alueelle saamaan sota-
kokemusta. Donbassissa pidettiin 
koko ajan runsaat 60 000 sotilasta 
kontaktilinjalla ja näitä joukkoja 
kierrätettiin säännöllisesti. 

Siten asevoimien reserviin saa-
tiin koulutettua ja sotakokemus-
ta omaavaa väkeä kohtuullisen 
runsaasti eli Ukrainan koulute-
tun asevoimien vahvuus oli noin 
kaksinkertainen kuin millä Ve-
näjän asevoimat lähti liikkeelle 
24.2.2022. Pitää myös muistaa, 
että ukrainalaiset saivat kahdek-
san vuoden aikana todella kovaa 
sotakokemusta rintamalla verrat-
tuna venäläisiin, joilla osalla oli 
kokemusta taistelusta alivoimaista 
vihollista, kuten syyrialaisia kapi-
nallisia, vastaan.

Myös materiaalisesti Ukrainan 
asevoimia kehitettiin kahdeksan 
vuoden aikana merkittävästi. Uk-
rainahan oli Neuvostoliiton aikana 
asevoimien keskeinen ajatushauto-
mo ja tuotantokeskus. Siten omaa 
asetuotantoa kehitettiin, vanhaa 
materiaalia modernisoitiin ja lisäk-
si hankittiin ulkomailta erilaista 
taistelumateriaalia jo ennen hel-
mikuun hyökkäyksen alkamista. 

Se, missä asevoimien kehittä-
minen jäi puolitiehen ja se on si-
tä edelleen, oli hyökkäyksellisten 
asejärjestelmien, kuten modernien 
taistelupanssarivaunujen ja tais-
teluajoneuvojen hankkiminen. 
Siten asevoimien uudelleenvarus-
taminen oli vielä pahasti kesken 
24.2.2022. Esimerkiksi suuren 
huomion saaneita Bayraktar TB2 
-drooneja oli tilattu 48 kappaletta, 
mutta käytössä oli vain 12 sodan 
tämän vaiheen alkaessa.

Asevoimien kehittämiseen kuu-
lui myös alueellisten joukkojen 
perustaminen ja kouluttaminen. 
Käytännössä kyse oli siviileistä, 
joille annettiin sotilaallinen pe-
ruskoulutus. Alueellisten joukko-

jen vahvuus helmikuussa 2022 oli 
noin 60 000 paikallispuolustajaa. 
Mallia koulutukseen ja toimintaan 
otettiin Puolasta, mutta käytän-
nössä kyse oli maakuntakomp-
panioista suomalaiseen malliin. 
Nämä alueelliset joukot saatiin 
tehtäviin päivässä ja tehtävinä oli 
muun muassa kohteensuojaus ja 
kohteiden puolustus.

Virheitä suunnittelussa, 
valmistelussa ja johtamisessa
Miksi siis Venäjä tulee häviämään 
sodan Ukrainassa ainakin sotilaal-
lisesti? Keskeinen syy on se, että 
Putin lähti soitellen sotahan. Hän 
uskoi siihen illuusioon asevoimien 
suorituskyvyistä, jota hänelle oli 
syötetty. Tätä illuusiota tuki ai-
emmat erikoisoperaatiot, jotka to-
teutettiin alivoimasta, hajanaista 
vastustajaa vastaan Georgiassa, 
Krimillä, eri Afrikan ”rauhan-
turvaoperaatioissa” ja Syyriassa. 
Nämä erikoisoperaatiot onnistui-
vat kohtuullisen hyvin pysyvän 
valmiuden joukoilla ja antoi Pu-
tinille uskoa siihen, että Venäjän 
asevoimat on hyvässä iskussa ja 
erityisen suorituskykyisiä. 

Samalla Putinille oli syötetty 
rinnakkaistodellisuuden kuva 
Ukrainasta, sen toimista kansan-
murhan toteutuksessa, huonosta 
yhteiskuntajärjestyksestä ja ukrai-
nalaisten tahdosta vapautukseen. 
Niinpä kuvitelmana oli, että uk-
rainalaiset toivottavat venäläiset 
rauhanturvaajat tervetulleeksi lie-
huvin lipuin ja kukkakimpuin. Siis 
samat kuvitelmat kuin Stalinilla 
oli Suomen suhteen vuonna 1939.

Kun ukrainalaiset toivottivatkin 
venäläiset tervetulleiksi liehuvin 
Ukrainan lipuin ja Molotovin 
cocktaileilla, paljastui toinen iso 
virhe; Venäjän asevoimien huono 
suunnittelu, valmistelu ja johtami-
nen. Vaikka Ukraina ei ollut julis-
tanut liikekannallepanoa välttääk-
seen tilanteen provosoitumisen, 
oli Venäjän iskujoukon vahvuus 
raakasti alimitoitettu. Voimasuh-

Asetekninen kehitys etenee sellaisella 
vauhdilla, että vuosien mittaisten pro-
jektien tulokset alkavat jo vanhentua 

niiden tultua palveluskäyttöön. Yhdysvaltain 
ilmavoimat on lisäämässä droonien painoar-
voa puolustushaaran lentotoiminnassa mm. 
hävittäjien tulevan määrän kustannuksella. 
Laivaston puolustushaara pyrkivät puoles-
taan kehittämään merelliset alustansa jous-
tavasti muunneltaviksi uusiin käyttötarkoi-
tuksiin. Johtava trendi on vähitellen myös 
pienentää alustoja ketterämmiksi. Suurval-
lankin asevoimien kehittäminen on polkusi-
donnaista kalliiden ja pitkäikäisten järjes-
telmien osalta. Suurilla sotalaivoilla on tilaa 
uusille asejärjestelmille ja erityisesti niiden 
toimimiselle autonomisten tai etäohjattavien 
pinta- ja vedenalaisten alustojen ja droonien 
johto- ja tukialustoina. Suomen ilmavoimat 
tutkii myös taistelukoneiden ja droonien ope-
ratiivista yhteiskäyttöä.

Yhdysvaltain laivaston tulevan rakenteen 
kaavaillaan sisältävän 373 erikokoista sota-

laivaa, joita tukee yhteensä 150 autonomista 
vedenalaista- tai pinta-alusta 2045 mennessä. 
Vuoden 2040 jälkeen hybridilaivasto katso-
taan tarvitsevan yli 350 miehitettyä alusta ja 
noin 150 pinta- ja vedenalaista miehittämä-
töntä alustaa, joiden lisäksi tarve on noin 3 
000 sotilaslentokoneelle.

 Strateginen kilpailu Kiinan kanssa on kiih-
tymässä ja Taiwanin tilanne on kiristymässä 
Kiinan järjestäessä sotaharjoituksia Taiwanin 
vesien tuntumassa. Läheltä piti tilanteet ja 
mahdollisten välikohtausten kierre olisi vai-
kea katkaista. Kiina on hyvin päättäväinen 
Taiwanin omistuksesta.

 Kaavailtu laivastorakenne kertoo tule-
vista päätöksistä ja investoinneista, joita 
puolustushaaran on tehtävä tulevina vuo-
sikymmeninä. Heinäkuun puolivälissä lai-
vasto ja Pentagonin puolustushaarajohto 
on lähettänyt kongressille turvaluokitetun 
arvion puolustushaaran tulevista tarpeista. 
Siihen sisältyy etulinjan yhtymien komenta-
jien käsitykset tulevista tarpeista ja yksityis-

kohtainen uhka-arvio erityisesti läntiseltä 
Tyyneltämereltä. 

 Viimeisin kansallisen strategian asiakir-
ja ”kansallinen integroitu pelote” laadittiin 
yhteistoiminnassa puolustusministeriön ja 
hallituksen eri toimijoiden kanssa. Strategian 
tavoite on kyky kilpailla Kiinan kanssa ja yllä-
pitää ylivoima Venäjään nähden. Tilanteessa 
nähdään lisääntyvä tarve puolustushaarojen 
yhdistetyn toiminnan soveltamiselle laajo-
jen sotilaallisten konfliktien hallitsemiseksi. 
Laivastovoimien kasvu 75:llä sota-aluksella 
kahdessa vuosikymmenessä osoittaa eräiden 
kongressiedustajien mukaan Pentagonilta ja 
laivastolta liian verkkaista toimintaa. 

 Laivaston komentaja toteaa, että mitä tulee 
laivastojoukkojen määrään ja suorituskykyyn 
laivaston johto vakuuttaa rakentamistahdin 
olevan juuri paikallaan ottaen huomioon teh-
tävät ja tavoitteet. Tulevan hybridilaivaston 
tulee taistella niin kuin olemme sen ylivoi-
maisuuden visioineet jatkaen, että meillä ei 
ole teollista tuotantokykyä tuottaa haluttua 

alusmäärää lyhyessä ajassa. Se vie todella pa-
risen vuosikymmentä kehittää voima ja kyky 
sotia uudella puolustushaarojen integroidulla 
yhdistetyn sodankäynnin tavalla.

 Laivastosuunnitelma tarkentaa kautta 
linjan uhkia, kuten sotilaallisen pelotteen 
hiipuminen, Kiinan ja Venäjän aggressiiviset 
toimet ja siihen mitä tulee kansainvälisen 
lain noudattamiseen ja teknologisen muutok-
sen vauhtiin. Tätä ajatuskulkua noudatellen 
2024 suunnitelma tukee aluksia, joilla on 
joustavuutta kantaa uusia korkeatehoisia 
asejärjestelmiä ja sensoreita, jotka ovat myös 
nopeasti päivitettäviä teknologian muutok-
sessa. Laivastoa rakennetaan modernisoi-
tavuus mielessä – kova rauta ja ohjelmistot 
ovat päivitettävissä nopean innovatiivisen 
kehityksen mukana. 

Suuriin pitkäaikaisiin pääomainvestointei-
hin, kuten lentotuki- ja suuriin maihinnousu-
aluksiin sekä hävittäjiin tulee rakentaa tilaa, 
kantavuutta ja voimaa tukemaan kehittyviä 
sensoreita ja asejärjestelmiä.

Droonien painoarvo lisääntyy Yhdysvaltain asevoimissa
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Yhdysvaltain Merivoimien komentajan 
viimeisin arvio elokuun lopulla antoi vies-
tin USA:n teollisuudelle laivaston tulevien 
tarpeiden toteuttamisen vauhdittamiseksi. 
Tavoite on tehostaa hävittäjien, fregattien, 
sekä suurten ja pienten maihinnousualusten 
ja huoltoalusten määrää. Fokus on läntisellä 
Tyynellämerellä. Vaatimus kaksinkertaisti 
aiempien laivojen rakentamisvauhdin, joka 
osoittanee valmiuden vastata Kiinan lisään-
tyvään toimintaan Taiwania ympäröivällä 
merialueella. Droonit tulevat kuulumaan 
kaikkien alusluokkien tiedustelu-, valvonta- 
ja maalinosoituskyvykkyyksiin.

 Yhdysvaltain ilmavoimissa harkitaan 
droonien lukumäärän tuplaamista uusien 
konventionaalisten sotakoneiden määrän 
kustannuksella. Suunnitelmissa kaavaillaan 
vedettävän palveluksesta pois lähes puolitois-
ta tuhatta sotilaskonetta. Tilalle hankittaisiin 
vain vajaat puolituhatta konetta. Droonit 
ovat osaratkaisu vähentää pilottien riskejä 
drooneilla, joiden uskotaan olevan kustan-

nuksiltaan ja taisteluarvoltaan perinteisiä 
taistelukoneita tehokkaampia tulevissa kon-
flikteissa. Silloin tarvitaan lukumääräisesti 
suuria ja monipuolisia droonilennostoja.

 Mahdollisessa laajassa suursodassa Kiinan 
ja Venäjän kanssa todetaan olevan elintärke-
ätä vähentää Yhdysvaltain joukkojen riskejä. 
Lukumääräisesti suuria ja tehokkaita jouk-
koja vastaan kärsittäisiin joka tapauksessa 
inhimillisiä ja sotavarustetappioita, joka puo-
lestaan johtaisi taistelukyvyn hiipumiseen. 
Droonien uskotaan muuttavan tilanteen, 
vähentävän Yhdysvaltojen kustannuksia – 
ihmishenkiä ja dollareita – mutta lisäävän 
vastustajan arvokkaimman sotavarustuksen 
tappioiden kustannuksia. 

 Tulevaisuuden vision realisointi edellyt-
tää jo pitkään käytössä olleiden droonien 
(risteilyohjusten) lukumäärän pudottamista 
puoleen parantamalla kuitenkin jäljelle jää-
neiden taisteluarvoa, kuten päivittämällä 
mm. Reaperien ja Global Hawkien suori-
tuskykyä. Samaan aikaan tuodaan sotanäyt-

tämöille uuden teknologian drooneja. Käy-
tössä olevat perinteiset droonit pystyisivät 
laaja-alaiseen sotatoimialueen tiedusteluun, 
maalinosoitukseen ja hyökkäyksiin vähem-
män vaativissa oloissa. Ukrainan yksinker-
taisten Baytrakteri TB2:n käyttö osoittaa, 
että Yhdysvaltain nykyiset droonit antaisi-
vat tehokkaita iskuja konventionaalisessa 
konfliktissa. Niiden lähettämiseen läntiselle 
Tyynellemerelle ja Eurooppaan tarvitaan 
puolustusministeriön hyväksyminen. Näin 
ilmavoimat voisi kouluttaa, kehittää ja tar-
kentaa operatiivista konseptia Tyynelläme-
rellä ja Euroopassa, jotka sotatoimialueina 
eroavat huomattavasti Lähi-idästä, missä 
käytiin sotaa 20 vuotta.

 Yhdysvaltain läntisellä Tyynenmerellä ja 
erityisesti Taiwanin tuntumassa aloittamat 
sotaharjoitukset antavat hyvän kuvan vertais- 
tai lähes vertaisvastustajille ja samalla Yhdys-
valloille käsityksen vastustajien toimintata-
voista sekä viitteitä jopa Kiinan jatkuneiden 
sotaharjoitusten tarkoitusperistä. Keinoälyn 

(AI) tukevat uudet asejärjestelmät ja sensorit 
turvaavat joka sään ja kompleksisen ympäris-
tön tiedustelun ja maalinosoituksen tarpeet. 
Uudet monenlaiset erilaisin ase-, viestintä ja 
tiedustelu kyvyin varustetut droonit voivat 
esimerkiksi imitoida suuria tehokkaita droo-
nimuodostelmia.

 Ennen vuoden 2020 Vuoristo-Karabahin 
sotaa pienoislennokkeja, drooneja on käy-
tetty tiedusteluun, valvontaan ja maalinosoi-
tukseen maailman useimmissa asevoimissa, 
myös Suomessa. Yksittäisissä tapauksissa 
niitä on käytetty tehokkaasti pistemaalien, 
mm. terroristijohtajien tuhoamisiin. Vuoristo-
Karabahin ja Ukrainan sodan myötä droonit 
ovat saaneet vakavasti otettavan roolin so-
dankäynnin asearsenaalissa kustannuksia ja 
verta säästävinä järjestelminä, eikä vähiten 
niiden operaatioita tukevassa monipuolisessa 
kyvykkyydessä.

Seppo Ruohonen 
everstiluutantti (evp.)

teet olivat lähes tasan 24.2.2022, 
vaikka sotilassuunnittelun perus-
lähtökohtana on vähintään kol-
minkertainen hyökkääjän voima. 
Painopisteessä voimasuhteet pi-
täisi olla 8:1 suhde hyökkääjän 
eduksi. 

Eli lähtökohtaisesti Venäjällä oli 
liian vähän joukkoja suunnitelman 
toteuttamiseen. Ajatuksena oli, 
perustuen luotuun illuusioon uk-
rainalaisten asenteesta, tehdä no-
pea, syvä isku salamasodan tyyliin 
hallinnon kaatamiseksi ja maan 
haltuun ottamiseksi. Saksalaisten 
toteuttaessa salamasotaa menes-
tyksellisesti vuonna 1941, heillä 
oli useita iskuportaita ja homma 
toimi. Venäläisillä oli vain yksi 
porras, jolloin iskuportaan taakse 
jäi puolustajan joukkoja ja selusta-
yhteydet jäivät suojattomiksi. 

Miksi vain yksi porras? Koska 
suunnitelmana oli lyödä ukrai-
nalaiset nopeilla iskuilla kolmesta 
eri suunnasta (pohjoinen, itä ja 
etelä), ei joukkoja ollut riittävästi 
useamman iskuportaan muodos-
tamiseksi. Asevoimien pysyvän 
valmiuden joukoista noin 80 % 
oli jo käytössä, joten resurssit eivät 
riittäneet useamman iskuportaan 
muodostamiseksi edes yhdes-
sä suunnassa saatikka kolmessa 
suunnassa. Lisäresurssien saami-
seksi olisi jouduttu käyttämään 
liikekannallepanoa, mutta se ei 
taas sopinut käytettyyn narratii-
viin. Eihän liikekannallepanoa tar-
vita, koska maa ei ole sodassa eli 
kansan mielipide ei saanut kääntyä 
ennen hyökkäyksen aloittamista 
toimintaa vastaan. 

Toisaalta liikekannallepano olisi 
viestinyt siitä, että maa olisi läh-
dössä sotaan eikä rauhanturva-
operaatioon, millä Venäjän johto 
perusteli toimenpidettä. Toisen 
maailmansodan jälkeen ei ole käy-
ty sotia; on vain oltu turvaamas-
sa rauhaa tai taisteltu terroristeja 
vastaan. Eli maat eivät sodi, vaan 
sotaa käyvät terroristit, rikolliset 
tai natsit niin kuin Ukrainassa. 

Toisaalta Putin ei osaa käydä 
sotaa. Hän on koko uransa aikana 
suunnitellut ja toteuttanut vain 
erikoisoperaatioita aluksi KGB-
upseerina, myöhemmin Pietarin 
kaupungin ulkoasianvaltuutettu-
na, sitten pääministerinä ja lopulta 
presidenttinä

Jokainen aiempi konflikti oli 
erikoisoperaatio poliittisella pää-
määrällä ja heikkoa vastustajaa 
vastaan. Nämä operaatiot eivät 
vaatineet valmisteluita, koska 
vastustajaksi valittiin aina heikko 
kohde. Niinpä Putin päätti tehdä 
tempun vielä kerran ja lopputu-
loksena ei muodostettu suurta val-
loitusarmeijaa, varattiin vain yksi 
iskuporras, ei muodostettu paino-
pistettä ja valmistelut toteutettiin 
kaikessa hiljaisuudessa. 

Olisihan liikekannallepano, 
joukkojen keskitys ja muut val-
mistelut paljastaneet tulevan toi-
minnan ja toisaalta olisi herättänyt 
kysymyksiä venäläisten keskuu-
dessa. Eli operaation valmistelut, 
suunnitelma ja toteutus oli koko-
naisuutena sellainen, että entisenä 
yleistaktiikan opettajana olisin 
antanut suorituksesta oppilasup-
seerille hylätyn arvosanan.

Tuleva talvi ja kevään odotus
Alkusyksy on ollut Ukrainan me-
nestyksellisten vastahyökkäysten 
aikaa. Ukraina onnistui erinomai-
sesti operatiivisessa tai jopa stra-
tegisessa harhautuksessa ja on 
saavuttanut menestystä erityises-
ti koillisessa Harkovan oblastin 
suunnassa. Ukraina varmasti pyr-
kii ottamaan löysät pois ennen 
kelirikkokauden alkua, koska sen 
tietävät jo saksalaisetkin 1940-lu-

vun kokemuksella, ettei kelirikko-
kaudella sotajoukko liiku alueella 
eteen- eikä taaksepäin. 

Siksi luonnollinen kontaktilin-
ja talvea ajatellen olisi Dnepr-jo-
kilinja etelässä ja Oskil-jokilinja 
koillisessa. Toki, jos venäläiset 
pakenevat pakokauhussa jättäen 
kalustonsa jälkeensä, niin varmasti 
Ukraina ottaa takaisin näitäkin 
alueita jokilinjojen etelä- ja itä-
puolella.

Lehden julkaisun aikana olemme 
jo viisaampia, kuinka neljän Ukrai-
nan oblastin liittäminen Venäjään 
on vaikuttanut sotatoimiin. Näiden 
tarkoituksena on selvästi se, että 
Putin saa vakuutettua venäläiset 
Äiti-Venäjän olevan hyökkäyksen 
kohteena eli saadaan mobilisoitua 
totaalimaanpuolustuksen resurssit 
käyttöön. Kun tätä maustetaan vie-
lä sillä, että Ukrainaa aseistava län-
si ja erityisesti Yhdysvallat onkin se 
todellinen vihollinen, saadaan ehkä 
venäläisten tuki tällä käynnissä ole-
valle raakalaismaiselle kansanmur-
halle. Kun Äiti-Venäjä on (lännen) 
hyökkäyksen kohteena, voidaan 
ottaa käyttöön myös äärimmäiset 
puolustuskeinot voimassa olevan 
turvallisuus- ja sotilasdoktriinin 
mukaisesti eli ydinaseet. 

Putin kyllä tietää, että ydin-
aseiden käyttö merkitsee sellai-
sen rajan ylittämistä, mitä länsi ei 
katso enää sivusta ja silloin sattuu 
Putinia leukaan todella kovasti. 
Kysymys onkin, välittääkö Putin 
ja Venäjän nykyjohto siitä, että 
Venäjä tullee tuhoutumaan tässä 
tapauksessa?

Jos Venäjä pitää ydinaseet vielä 
varmistettuna, niin tulevan talvi-
kauden kumpikin osapuoli käyt-

tänee kevään taistelukauden val-
misteluihin. Ukraina jatkaa lisä-
joukkojen kouluttamista ja varus-
tamista toivon mukaan vahvana 
jatkuvan länsiavun tuella. Ukraina 
tarvitsee merkittävästi länneltä 
taisteluvaunuja ja taisteluajoneu-
voja sekä muita hyökkäyksellisiä 
suorituskykyjä. Näillä keinoilla 
Ukraina on valmis valtaamaan ta-
kaisin kaikki Venäjän valloittamat 
alueet Krim mukaan lukien, kun 
kevään taistelukausi alkaa.

Venäjän osalta tilanne on vai-
keampi. Nyt julistettu osittainen 
liikekannallepano jouduttaneen 
kääntämään yleiseksi liikekan-
nallepanoksi maasta karkaavan 
asekuntoisen väestön ja jatkuvien 
raskaiden tappioiden vuoksi. Nyt 
palvelukseen käskettäviä reservi-
läisiä käytettäneen osittain synty-
neiden aukkojen paikkaamiseen 
ja tilanteen vakauttamiseen ennen 
kelirikkoa. Loppuja ja mahdolli-
sesti lisäksi käskettäviä koulutet-
taneen ja varustettaneen talven 
aikana kevättä varten. Venäjän 

ongelmana on joukkojen varus-
taminen. 

Varastoista on jo nyt otettu 
käyttöön lähes kaikki toimiva ja 
käyttökelpoinen materiaali. Nyt 
varastoissa, pääosin sään armoilla, 
on enimmäkseen kannibalisoitua 
tai muuten käyttökelvotonta ma-
teriaalia. Siksi sosiaalisen median 
julkaisuissa näkyy näitä ”uusia” 
joukkoja varustettuna toisen maa-
ilmansodan aikaisilla käsiaseilla, 
umpiruosteisia rynnäkkökivääreitä 
ja lippaita sekä ruosteisia, vanho-
ja KrAZ-214 kuorma-autoja. Eli 
pohja se on suurvallankin laarissa.

Elämme siis edelleen mielen-
kiintoisia aikoja ja edessämme on 
vaikea talvi sekä Suomessa, Euroo-
passa että Ukrainassa. Käännettä 
parempaa ei valitettavasti ole nä-
kyvissä ja taikuri-Putinin hihois-
sa on vielä monta taikatemppua 
Nord Stream putkien vahingoit-
tamisen lisäksi. Pidetään siis toi-
sistamme huolta, jotta selviämme 
talvesta yhdessä mahdollisimman 
hyvin. 
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Stig Kavander

Otto Wahlroos och Viktor 
Schauman passade på att i 
Eckerö uppvakta den svenska 

flottans viceamiral greve C. A. Eh-
renswärd och flaggkaptenen greve 
Wachtmeister. Man utarbetade en 
plan för att få fram militärvapen 
från den svenska armén till Skär-
gårdens Frikår. Till en början såg 
det positivt ut men den svenska 
regeringen satte dock stopp för det 
i neutralitetens namn. Under tiden 
som dessa underhandlingar hölls 
hade redan de röda hunnit få kont-
roll över både Nagu och Korpo och 
i Frikåren kände man sig maktlösa. 

Men över isarna strömmade ung-
domar från Åboland till på alla 
möjliga sätt och Frikårens styrka 
växte oavbrutet. Och nu hade man 
funnit en samlingsplats i Vårdö 
där välvilliga ledande personer tog 
emot med öppna armar och ord-
nade förplägnad och husrum. Men 
vapen hade man inte utan man 
blev tvungen att driva omkring i 
socknen samtidigt som man svor 
över ödet att inte kunna förena sig 
med österbottningarna.

5.3.1918 anlände en tysk styr-
ka till Eckerö. Det var den 14. 
Mecklenburgska Jägarbataljonen, 
som landsteg från sju fartyg. Raskt 
skred man till verket och redan 
7-8.3 hade man lyckats kapa ånga-
ren ”Baltic” och isbrytaren ”Ljot” 
i Lemland samt fångat 800 ryssar 
som var på väg hemåt.

Nu började man i Frikåren ana 
morgonvind. Och alldeles riktigt. 
Ett utbildningsläger, som inte tillå-
tits av svenskarna, upprättades nu 
i rask takt i Vårdö. Skärgårdens 
Frikår uppdelades i två kompanier 
med svenskspråkiga i 1. och finsks-
pråkiga i 2. kompaniet. Löjtnant 
Wahlroos utnämndes till chef för 
1. K. och löjtnant W. Mathelin 
från Dalsbruk för 2. K. Plutonche-
fer i 1. K. blev greve F. Aminoff 

från Bromarf, L. Lindström från 
Åbo och Uno Forss, även han från 
Åbo. Plutonchef i 2. K. blev Eero 
Rydman från Åbo men i det läget 
fanns ännu inte tillräckligt folk för 
ett helt kompani.

Det tyska kommandot hade 
en anfallsplan
Från fastlandet sändes till Åland 
”militärguvernören” Hjalmar 
von Bonsdorff, som samtidigt i 
det skedet blev administrativt sett 
högsta chef för Skärgårdens Frikår. 
Utbildningstiden fortskred raskt i 
exercis och taktik. Den 20.3.1918 
avgavs skyddskåristeden och på 
samma datum infann sig frivillige 
löjtnanten från Svea Garde greve 
C. A. Ehrenswärd (f.ö. den tidigare 
nämnda viceamiralens son). Han 
blev chef för 1.K då överste von 
Bonsdorff hade lyft upp tidigare 
kompanichefen löjtnant Wahlroos 
till bataljonschef. 

Numeräret hade vuxit sig så pass 
stort inbegripet en förstärkning 
med tyskt befäl att v. Bonsdorff 
därför ansåg att Frikåren börjat 
nå bataljons styrka. Under läger-
tiden gjordes några rekognosce-
rande strövtåg ända till Pargas för 
proviant och till Nagu där man 
lyckades ta till fånga några ryssar 
i det skedet som ”det röda gardet” 
ännu inte hunnit nå skärgårdsöarna 
i riktigt stort antal. 

Det tyska kommandot hade gjort 
upp en anfallsplan hur man skulle 
befria den åboländska skärgården 
från ”röda gardet”. Kampanjen 
inleddes i slutet av mars då man 
gick till gemensam aktion trots att 
Skärgårdens Frikår hade en ytterst 
kort utbildningstid bakom sig. Ba-
taljonen skulle ställa sig under tyskt 
överkommando. 

Ledningen för trupperna var ju 
dock erfaren. Delar av frikårsba-
taljonen avdelades för att skydda 
norra flanken Brändö och Iniö. An-
fallet skulle ske i tre kolonner. Den 

första kolonnen till vilken S.F.K:s 
1.K hörde skulle först ta Korpogård 
och därefter inta det kraftigt befäs-
ta Lohm. Den andra kolonnen till 
vilken S.F.K:s 2.K hade som uppgift 
att rensa Nagu Storlandet medan 
den tredje kolonnen skulle ta sig an 
Lill-Landet mot Haverö.

 Otto Wahlroos skulle dock inte 
komma att vara med om detta 
uppdrag för han låg på sjukstugan 
i kraftig feber. Ehrenswärd fick föl-
jaktligen ta hand om befälet av 1.K. 

Korpogård visade sig vara sköv-
lad och några ryttare kunde ses 
på avstånd iförda vita armbindlar, 
men efter några skott avslöjade de 
sig ändå tillhöra ”röda gardet” då 
de sprängde iväg i full karriär mot 
Lohm. 

Då man närmade sig Lohms 
tvåvåningskasern blev man redan 
kraftigt beskjutna av maskinge-
värseld från olika håll och anfall-
srörelsen avstannade. Efter ett tag 
kunde man beräkna att man hade 
en styrka om 300-400 man emot 
sig. Dåliga odds då anfallsstyrkan 
räknade blott 100 man så man 
beslöt retirera till Rumarstrand ef-
ter att ha förlorat en man som fick 
en kula genom huvudet. Därifrån 
marscherade man via Rosklax by 
till Korpogård där man tog igen sig 
och spenderade natten. 

Vidare mot Korpo
Den tyska avdelningen var redan på 
plats vid herrgården och konstate-
rade att det inte hade blivit så lätt 
som man trodde. Det röda gardet 
hade tvingat dem till överraskande 
reträtt. Kvarlämnade papper av de 
tidigare tillfälliga beboarna, ”de rö-
da”, visade att herrgården varit bas 
för röda kompanier från Forssa och 
Loimijoki. Eftersom spaningsrap-
porter inkom att betydande fien-
destyrkor rörde sig från naguhållet 
mot Lohm och Korpo beslöt man 
missmodigt att dra sig tillbaka till 
utgångspunkten Björkö, Houtskär. 

En tysk avdelning från den an-
dra kolonnen hade i Mielis by i 
Nagu omringat ett ”rött näste”. 
Vid anfallet dödades c. 40 man och 
tillfångatogs ett tjugotal medan de 
egna förlusterna steg till 5 stupade 
och 4 sårade. Samtidigt ankom ett 
par ryska kanonbåtar ”Snjek” och 
”Bobr” och den omständigheten 
fick det tyska överkommandot att 
besluta dra sig tillbaka för att inte 
bli i ”motti” i synnerhet som det 
”röda” motståndet varit betydligt 
hårdare än väntat. Men det ”röda 
gardet” hade också lidit stora för-
luster och skyndsamt drog även de 
sig tillbaka från Nagu, närmare 
bestämt till Pargas där de efter en 
kort rast for vidare till Åbo. 

Den ”röda” styrkan hade gått 
ombord på ”Murtaja” och ”Drags-
fjärd” för avfärd till Åbo, men blev 
upphunna av kryssaren ”Kolberg” 
assisterad av isbrytaren ”Sampo”. 
Vid beskjutningen kastade sig en 
del av mannarna överbord och 
försökte via isarna ta sig vidare 
medan resten blev tillfångatagna. 
Vid efterräkningen av ”de rödas” 
närvaro i Nagu kom man fram till 
att Lohms besättning utgjordes av 
hela 6 kompanier á 110 man och 
på Nagulandet hade man dessutom 
c. 500 man. 

Förlusterna var svåra att fasts-
lå, men 15 stupade lämnades vid 
Lohm och genom Lohms by kördes 
7 slädar med lik. Enligt sjukvårdar-
na på plats fördes ytterligare från 
Mielis och Thoras 8 stycken döda. 
Därutöver begrovs 35 döda i Nagu. 
Skärgårdens Frikår hade 1 stupad 
och tyskarna 7 stupade.

Efter ett par dagars omgruppe-
ring och vila fick S.F.K och tyskar-
na order 6.3.1918 att marschera 
vidare mot Rumar, Korpo. Men 
efter att överste v. Bonsdorff litet 
tidigare hade anlänt till Galtby, 
Korpo från Åland med ångaren 
”Standard” blev det nya order för 
Frikåren förmedlade av löjtnant 

Wahlroos, som nu hade återhämtat 
sig och omgående åkte ikapp den 
marscherande Frikåren. Det tyska 
överkommandot i Finland hade 
nämligen bestämt att 14. Jägar-
bataljonen och alla övriga trupper 
skulle skeppas till Finby (öster om 
Kimito) med tyska fartyg för att 
förena sig med armén som landsatts 
i Hangö och bilda en centralarmé 
som skulle gå norrut och förhindra 
att de röda styrkorna i väster och 
norr skulle kunna förena sig. 

Jägarbataljonens chef gav dock 
Frikåren en möjlighet att antin-
gen hålla sig till sitt ursprungliga 
uppdrag att på egen hand skydda 
den åboländska skärgården eller 
så följa med de tyska trupperna. 
Kåren samlades därför i Korpo 
kyrkoby för avgörandet, som måste 
levereras följande dag. 

Löjtnant Wahlroos höll för att 
trygga den rensade delen av skär-
gården medan löjtnant Ehrenswärd 
ansåg att det vore till godo för 
hela landet om bataljonen skulle 
följa tyskarna. Emellertid anslöt 
sig dock Ehrenswärd till Wahlroos 
uppfattning och beslöts ta avsked 
av de tyska jägarna.

Från Pargas till Åbo
Då Frikåren kom över till nagusi-
dan från Korpo möttes man av flera 
unga pargasbor, som ville ansluta 
sig till S.F.K. De berättade att de 
röda hade börjat tvångsutskriva 
soldater i Pargas och många ungdo-
mar hade därför flytt in i skogarna.

I Nagu förenades 1. och 2. kom-
panierna åter. Samtidigt meddelade 
överste v. Bonsdorff om en ny ad-
ministrativ åtgärd. Ett nytt militär-
distrikt hade bildats som omfattade 
Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och 
Pargas (i sinom tid då orten blivit 
befriad). Till chef för militärdistrik-
tet hade löjtnant Wahlroos utsetts 
och till hans efterträdare som ba-
taljonschef hade översten förordnat 
löjtnant Ehrenswärd. 
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Christian Lockmer 

Rajavartiolaitos (RVL) on sisä-
ministeriön alainen sotilaal-
lisesti organisoitu Suomen 

sisäisestä turvallisuudesta osaltaan 
vastaava viranomainen. Rajavar-
tiolaitoksen kokoonpanoon kuuluu 
hallintoyksiköinä neljä rajavartios-
toa, kaksi merivartiostoa, Varti-
olentolaivue ja Raja- ja merivartio-
koulu. Länsi-Suomen merivartios-
tolla (LSMV) on hallintoyksiköistä 
laajin toimialue, ulottuen Hangon 
länsipuolelta, Ahvenanmaan kautta 
Tornioon saakka. 

Länsi-Suomen merivartiosto 
vastaa toimialueellaan Rajavar-
tiolaitoksen lakisääteisistä tehtä-
vistä. Tärkeimpiä tehtäviä ovat 
rajojen valvonta, rajatarkastukset 
rajanylityspaikoilla, meripelastus, 
ympäristövahinkojen torjunta, ra-
jat ylittävän rikollisuuden torjunta 
sekä osallistuminen sotilaalliseen 
maanpuolustukseen.

Valtakunnan puolustaminen 
on alusta alkaen lähtien ollut 
Rajavartiolaitoksen yksi keskei-
simmistä tehtävistä. Rajavartio-

laitos kouluttaa asevelvollisia 
rajavartiostoissa ja Raja- ja me-
rivartiokoululla sekä osallistuu 
joukkotuotantoon yhteistyössä 
Puolustusvoimien eri joukko-
osastojen kanssa. Länsi-Suomen 
merivartioston reservi tuotetaan 
pääsääntöisesti Merivoimien jouk-
ko-osastoissa. 

Merivartiosto kouluttaa vuosit-
tain reserviään kertausharjoituk-
sissa ja vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa (VEH). Reservin koulutusta 
on vallitsevan tilanteen johdosta 
lisätty. Rajavartiolaitoksen reservi 
voidaan tarvittaessa kutsua palve-
lukseen myös sisäisen turvallisuu-
den uhkien sitä edellyttäessä.

Venäjän laajamittainen hyökkä-
ys Ukrainaan on konkretisoinut 
myös Suomessa pitkään vallin-
neita uhkakuvia. Idässä talviunta 
nukkunut karhu on taas herännyt 
ja elämöi rajan takana. Onnek-
si karhun katse on ainakin tois-
taiseksi toisaalla ja elämöinnin 
suorat vaikutukset Suomeen ovat 
jääneet verrattain maltillisiksi. 
Rajavartiolaitos on yhdessä Puo-
lustusvoimien kanssa jo pitkään 

varautunut idästä tulevaan uh-
kaan, joten turhan huolissaan ei 
kannata olla, vaikka karhu tänne 
jossain myöhemmässä vaiheessa 
vilkuilisikin.

Rintama ei ole linja, 
vaan vyöhyke
Teknologia kehittyy huimaa vauh-
tia ja sillä on aina suoria vaikutuk-
sia myös sodankäyntiin ja siinä 
käytettäviin menetelmiin, teknii-
koihin ja taktiikoihin. Metsänreu-
nasta esiin tuleva panssarivaunu, 
joka sankan savun saattelemana 
ylittää viereisen pellon on usealle 
meistä se tyypillinen taistelutek-
nisen tason uhkakuva. Välillä on 
hyvä kysyä itseltään, kuinka hyvin 
totutut uhkakuvat vastaavat tätä 
aikaa. 

Panssarivaunuja ja savuja toki 
löytyy edelleen, mutta vaikutta-
misen keinoja on nyt runsaasti 
enemmän. Lennokkien ja sa-
telliittien myötä tiedustelun tai 
vaikuttamisen uhka ilmasta on 
aina läsnä. Matkapuhelimiemme 
ja muiden päätelaitteiden myötä 
olemme jatkuvasti alttiina ky-

ber- ja informaatiovaikuttami-
selle. Rintama ei ole linja, vaan 
vähintäänkin vyöhyke. Kuten 
Ukrainassa olemme nähneet, ko-
tirintamakin on jatkuvan vaikut-
tamisen kohteena.

Valtakunnan turvallisuutta 
voidaan toisen valtion toimesta 
horjuttaa vihamielisesti monia 
eri keinoja yhdistelemällä. Vai-
kutuksia pyritään kohdentamaan 
haavoittuvuuksiin. Vaikuttaminen 
pyritään tekemään mahdollisim-
man peitellysti ja jälkiä jättämättä. 
Puhutaan hybridi-, monimuoto- 
tai laaja-alaisesta vaikuttamisesta. 

Muuttunut sodankuva, ja valta-
kunnan puolustamiseen vaaditta-
vat uudet suorituskyvyt, haastavat 
myös Länsi-Suomen merivartios-
ton valmiudellisia suunnitelmia 
sekä suoritusvaatimuksia. Suunni-
telmia tarkastellaan ja päivitetään 
säännöllisesti, jotta myös uusiin 
uhkakuviin kyetään vastaamaan 
tehokkaasti. Suunnittelua teh-
dään tiiviissä yhteistyössä Puo-
lustusvoimien joukko-osastojen 
kanssa. Yhteistyötä tehdään myös 
tilannekuvan muodostamisessa, 

harjoituksissa, koulutuksissa se-
kä muilla sotilaallisen valmiuden 
muodostamisen osa-alueilla.

LSMV:n reservin koulutuksen 
määrää on lisätty aiempiin vuo-
siin verrattuna. Kertausharjoi-
tukset ovat merivartiostolle hyvä 
tilaisuus kouluttaa reserviläisten 
lisäksi myös omaa henkilökun-
taa. Kertausharjoitusten tavoitteet 
määritellään tarkoin jo harjoituk-
sen suunnitteluvaiheessa. Koulu-
tusympäristö valitaan koulutus-
aiheita silmällä pitäen siten, että 
myös merelliset tehtävät saadaan 
koulutettua. 

Koulutukset rakennettaan nou-
sujohteisiksi edeten yksilötaitojen 
harjoittelusta joukkojen harjoi-
tuksiin. Koulutukset pitävät si-
sällään sekä luokkaopetusta että 
käytännönläheistä koulutusta ja 
harjoitteita todellisessa toimin-
taympäristössä. Merivartioston 
kertausharjoitukset ovat harjoitus-
ten loppukyselyissä poikkeuksetta 
saaneet erinomaiset arvosanat re-
serviläisiltä. Jokaisesta kertaus-
harjoituksesta saadut palautteet 
huomioidaan ja hyödynnetään tu-

Länsi-Suomen merivartiosto – turvana kaikissa oloissa
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Harri Nurmi 

Eestin sotaväen muisto-
kirkossa Torissa vietet-
tiin 31. elokuuta kiitos-

jumalanpalvelus. Jumalanpal-
velus vietettiin Neuvostoliiton 
miehitysjoukkojen poistumi-
sesta 28 vuotta sitten Eestin 
tasavallan alueelta.

Tilaisuus alkoi Eestin kan-
sallislaululla säestäjänä Pär-
nun Malevan torvisoittokunta 
johtajana Kaido Kivi.

Tilaisuuden avasi Kaitse-
liiton pääkappalainen Peeter 
Paenurm, samalla hän toimi 
tilaisuuden juontajana.

Kaitseliiton tervehdyksen 
kiitosjumalanpalvelukseen toi 
Kaitseliiton päällikkö Prikaa-
tinkenraali Riho Yhtegi.

Puheessaan Kenraali Yhtegi 
puhui hyvin pitkään miehi-
tysajasta, sekä miehityksen 
päättymisestä. Puheessaan 
hän myös käsitteli Ukrainan 
sotaa.

Jumalanpalveluksen suo-
rittivat Pärnumaan Malevan 
kappalaiset Eduard Kakko, 
Johannes Kakko, Arvet Olli-
no ja Hanno Saks.

Tilaisuuteen Kaitseliitto oli 
kutsunut kaukaa Asiasta Tai-
wanin sotilaita. Taiwanilaisia 
sotilaita kirkossa oli kahdek-
san miestä.

Tilaisuus oli minulle henki-
lökohtaisesti mieleen painuva. 
Kun saavuin sisälle kirkkoon 
huomasin, Suomen lipun 
olevan Eestin lippujen kans-
sa samassa telineessä, mutta 
Taiwanin lippua ei ollut.

Jumalanpalveluksen päätyt-
tyä luokseni tuli kaksi Pärnun 
reservinupseeria ja he näytti-
vät minulle Suomen lippua 
ja sanoivat minun olevan 
Suomen ja Eestin patriootti, 
Suomen lippu on sinun kunni-
aksesi, hyvin kaunis ele heiltä

Tilaisuuden päätyttyä siir-
ryttiin vanhaa tapaa noudat-
taen kirkkokahville.

Virossa juhlistettiin 
puna-armeijan poistumista, 
kutsuvieraina taiwanilais-
upseereita

Jyri Kask, papistoa ja taivwanilaiset kutsuvieraat. 
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levien harjoitusten suunnittelussa 
sekä kehitystyössä.

Semper Paratus 
tunnuslauseena
Kertausharjoituksen järjestäminen 
on Länsi-Suomen merivartioston 
operatiiviseen työhön mitoitetuil-
le resursseille aina iso ponnistus. 
Harjoituksia voidaan järjestää 
myös vapaaehtoisuuteen perus-
tuen. Vapaaehtoisessa harjoituk-
sessa reserviläinen saa normaaliin 
tapaan kutsun aluetoimistosta, 
mutta osallistuminen on täysin 
vapaaehtoista. 

Kouluttajat vapaaehtoisissa har-
joituksissa voivat Rajavartiolai-
toksen henkilökunnan lisäksi olla 
Rajavartiolaitoksen kouluttamia 
ja tarkoin valittuja reserviläisiä 
- eli reserviläinen kouluttaa re-
serviläistä. Reserviläiskouluttajia 
on hyödynnetty rajavartiostoissa 
jo pidempään. LSMV:ssa ensim-
mäiset reserviläiskouluttajat pää-
sevät koulutukseen vuoden 2023 
aikana.

Paikallispuolustusharjoitukset 
(PAPU) ovat maavoimien jär-

jestämiä harjoituksia, joita to-
teutetaan eri puolilla Suomea. 
Harjoitukset kehittävät paikal-
lisjoukkojen ja viranomaisten 
valmiutta toimia yhdessä erilai-
sissa häiriö- ja poikkeusoloissa. 
Harjoituksissa toimivat joukot 
ja viranomaiset ovat paikallisia. 
Paikallistuntemuksella ja paikal-
lisilla verkostoilla saavutetaan 
monia etuja ja resurssit kyetään 
niiden turvin hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Viranomaisten välinen yhteinen 
tilannekuva ja johtaminen ovat 
usein pääteemoina PAPU-harjoi-
tuksissa. Jokainen viranomainen 
ja joukko osaa muodostaa oman 
tilannekuvansa ja johtaa omia 
joukkojaan, mutta viranomaisten 
ja joukkojen väliset saumat aihe-
uttavat usein haasteita. 

Harjoittelulla saumaa saadaan 
hiottua aina vähän kerrallaan. 
Vuosia jatkuneen harjoittelun tu-
loksena, kuntien, viranomaisten 

ja joukkojen yhteistyöllä kyetään 
nykyisellään jo tehokkaaseen yh-
teistoimintaan alueellisen uhka-
kuvan mukaisesti. Länsi-Suomen 
merivartiosto osallistuu vuosittain 
aktiivisesti vartioston alueella to-
teutettaviin paikallispuolustushar-
joituksiin merivartioyksiköidensä 
toimesta – usein reserviläisillä täy-
dennettynä.

Semper Paratus – aina valmis; 
on merivartioston tunnuslause. 
Merivartiosto vartioi valtakun-

nan merellisiä rajoja 24/7. Länsi-
Suomen merivartioston toimialu-
eeseen kuuluu aluevesirajaa 1080 
kilometriä ja 48 kilometriä Ruot-
sin vastaista maarajaa. Tehtävät 
merivartiostolla ovat monipuoliset 
ja mielenkiintoiset niin sisäisen 
kuin ulkoisenkin turvallisuuden 
saralla.

Kirjoittaja on kapteeniluutnantti 
ja Länsi-Suomen meri- 

vartioston valmiusupseeri.

Första kompaniets chef blev Ludvig 
Lindström och andra kompaniets plu-
tonchef Eero Rydman medan Gösta 
Svanström blev andra plutonens chef 
i första kompaniet. Lötnant Wahlroos 
fick sålunda bryta upp från kåren 
han hade grundat då ett ännu större 
uppdrag kallade.

10.3.1918 anlände plötsligt rektorn 
vid Pargas Samskola, magister Rafa-
el Ilmoni, med ett brev från Pargas 
Kalkbergs AB:s VD Emil Sarlin däri 
han meddelade att de röda håller på 
att lämna Pargas i panik och att han 
anhåller skyndsamt om att få trupp-
förstärkning från Frikåren. 

Följande morgon hade Ehrenswärd 
redan skickat Gösta Svanström över 
till Pargas med uppgift om att säkra 
läget vid Kirjala färja. 12.3.1918 mot-
togs Frikårens mannar i Pargas lika 
hjärtligt som man hade mottagits i 
Nagu. Inkvarteringen blev i Samskolan 
och Manégen. 

Men redan följande dag lämnade 
man Pargas och tog sig in till Åbo, 
som enligt uppgift hade tömts på röda. 
Vid stadstullen mötte borgmästaren 
och stadsfullmäktiges ordförande och 
längs vägar och gator stod mänskor 
och hurrade då man tågade in i sta-
den. 17.3.1918 hölls en parad på Åbo 
salutorg med överste v. Bonsdorff när-
varande och flera tusen nöjda och 
hurrande stadsbor. Till stadskommen-
dant utnämnde överste v. Bonsdorff 
generalmajor N. Borgenström till vil-
ken löjtnant Ehrenswärd hädanefter 
rapporterade.

Krigens slut
En hel månad uppehölls Frikåren i 
Åbo för att därefter åter självständigt 
operera med att säkra områdena norr 
om Åbo. ”Håll linjen Aura – Paimio” 
löd den kortfattade och kryptiska or-
dern från överste v. Bonsdorff. Och 
eftersom det rapporterades om att t.ex. 
i Kauttua hade samlats 5 000 – 6 000 
rödgardister så gällde det att gå fram 
varligt med den förhållandevis lilla 
styrka som Frikåren utgjorde.

I Åbo hade styr-
korna förstorats 
och man hade bildat 
”Skärgårdens Frivilli-
ga Regemente”, som 
sedermera utbyttes till 
”Egentliga Finlands 
Regemente”. Till re-
gementschef utnämn-
des kaptenen, friherre 
Rolf Carpelan för att 
kort senare efterträ-
das av majoren Walter 
v. Gerich. Den första 
bataljonen i regemen-
tet blev Skärgårdens 
Frikår. Och så små-
ningom anslöts rege-
mentet till de trupper, 
som lydde under gene-
ralmajor Wetzer.

Första Bataljonen 
i Egentliga Finlands 
Regemente (med an-
dra ord f.d. Skärgårdens Frikår) kom 
slutligen att bestå av fyra infante-
rikompanier plus en halv skvadron 
spaningsryttare.

Bataljonens chef kaptenen, greve 
Carl Augustin Ehrenswärd.
1. kompaniets chef, fältväbel Ludvig 

Lindström.
2. kompaniets chef, fänriken i reserven 

Eero Rydman.
3. kompaniets chef, jägaren A. Grant.
4. kompaniets chef, fänrik Reinhold 

Stackelberg.
 Ryttarskvadronens chef, baron 

Wrede.
Den förstärkta bataljonen kom se-

dan att delta i pacificeringen av re-
volutionärerna på orterna norr om 
Åbo som en del av regementet. En stor 
del av Skärgårdens Frikår deltog även 
16.5.1918 vid det i all hast arrangera-
de intåget till Helsingfors där kapten 
Ehrenswärd anmälde ”Ett kompani 
av Egentliga Finlands Regemente, 175 
menige”, vilket fick överbefälet att 
förvånat dra på ögonbrynen. 

Utnämningarna hade inte så noga 
formaliserats för frivilligorganisatio-

nerna. Läget var sådant att beford-
ringar inte hade skett under aktio-
nen. Vid det tillfället uttalade ändock 
överbefälhavaren C.G. Mannerheim 
uppskattande ord över ”greve Ehrens-
wärd, numera major Ehrenswärd” 
och meddelade även att han förlänats 
frihetskorset. Också general Linder 
komplimenterade för ”ett väldigt fint 
kompani”.

Ehrenswärd sammankallade Skär-
gårdens Frikår till avslutande möte 
23.5.1918 i Idrottsparken i Åbo och 
därmed kan man säga att kapitlet 
Skärgårdens Frikår var avslutat.

Huvudkällor: 
Boken ”Skärgårdens Frikår / Minnen 
upptecknade av Ludvig Lindström”, 
199 sidor, september 1918, utgiven av 
förlag E.Wallenius, Åbo, tryckt hos 
ÅBO TRYCKERI- och TIDNINGS AB

Orpana 1989-1 – Tampereen seudun 
sukututkimusseura / julkaisutoimikun-
ta 6.2.1989 / Eila Wihtiälä / Erkki 
Sarkki: Kruununnimismies, Maju-
ri Otto Wahlroos Suomen kohtalon 
vuosina 

Greven, löjtnant Carl Augustin Ehrenswärd, batal-
jonschef fr.o.m. mars 1918 för Skärgårdens Frikår.

Harri Nurmi

Länsi-Suomen merivartiosto

Sotilaspoliisit rantautumassa merivartioston partioveneestä.
Merivartioston kertausharjoituksissa hyödynnetään reserviläiskoulut-
tajia jatkossa yhä enemmän.
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Tuula Rahkonen
Tuula Rahkonen

Perjantai 19. elokuuta  oli his-
toriallinen päivä. Silloin Tu-
run Tuomaanpuistossa pal-

jastettiin sotilaspoikamuistomerkki. 
Muistomerkki on Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan lahja 
turkulaisille ja koko Suomen kan-
salle. Se muistuttaa meitä isänmaan-
rakkaudesta ja suurista uhrauksista 
isänmaamme hyväksi. Muistomer-
kin välityksellä halutaan kunnioit-
taa monella tavoin isänmaamme 
hyväksi toimineita ja vaalia hei-
dän muistoaan. Muistomerkki on 
kunnianosoitus sotilaspojille, jotka 
nuoresta iästään huolimatta, isien ja 
veljien taistellessa rintamalla, suorit-
tivat miesten tehtäviä kotirintamalla 
ja osallistuivat muun muassa ilma-
puolustukseen ja lähettitehtäviin. 

- Eri aikakaudet ovat kiteyttä-
neet patsaisiin ja muistolaattoihin 
omaa viisauttaan, jotta ne voisivat 
elää ajassamme. Ne ovat osia ele-
tystä elämästä, joka kohtaa tämän 
päivän ja tulevaisuuden. Niitä on 
hyvä käydä katsomassa – yksin tai 
yhdessä. Sotilaspoikamuistomerk-
ki on pysyvä muisto jälkipolville 
sotilaspoikien isänmaamme hy-
väksi tehdystä työstä, totesi killan 
puheenjohtaja Erkki Lehmus tilai-
suuden alussa. 

Pitkä ja ”kivinen” tie
Ajatus Turun sotilaspoikamuisto-
merkistä syntyi Kajaanin liittoko-
kouksessa vuonna 2019 silloisen 
killan sihteerin, nykyisen vara-
puheenjohtajan, Tuula Rahkosen 
ajatuksesta. Silloisen killan pu-
heenjohtajan, nykyisen kunnia-
jäsenen, Jukka Kleemolan esityk-
sestä vuoden 2022 liittokokouksen 
järjestelyvastuu päätettiin antaa 
Varsinais-Suomen killalle, joten 
sopiva ajankohta muistomerkin 
paljastamiselle oli tiedossa. Sopiva 
kivi löytyi Raision seurakunnan 
mailta ja sen seurakunta ilomielin 
lahjoitti hienoon tarkoitukseen. 

Muistomerkki on luonnonkiveä. 
Kiven siirtämisestä, muokkauk-
sesta ja pysyttämisestä paikalleen 
vastasi Loimaan kivi. Muistomer-
kissä olevan sotilaspoikalogon on 

lahjoittanut Sotilaspoikien Perin-
neliitto. Lisäksi muistomerkissä 
on kaksi laattaa, joista toisessa on 
teksti: ”Sotilaspoikana suora on 
tieni, olkoonpa tehtävä suuri tai 
pieni” ja toisessa: ”Suojeluskunta 
ja sotilaspojat 1928-1944”. Li-
säksi sivulta löytyy laatta tekstillä: 
”Kiven on lahjoittanut Raision 
seurakunta 2020.”  

Sotilaspoikien työtä 
kunnioittaen
Muistomerkin paljastuspuheen pi-
tänyt, Perinneliiton kunniapuheen-
johtaja, prikaatikenraali Hannu 
Luotola muistutti kuulijoita siitä 
tärkeästä työstä, jota sotilaspo-
jat ja lottatytöt tekivät sotiemme 
aikana. 

– Me kirjoitamme historiaa, tal-
lennamme muistoja, pystytämme 
muistomerkkejä ja kunnioitam-
me monella tavalla isänmaamme 
hyväksi toimineita siksi, että me 
muistaisimme emmekä unohtaisi. 

Luotola muisteli puheessaan 
myös äidinpuoleista isoisäänsä, 
joka kuului Taivassalon suojelus-
kuntapiirin perustajiin ja toimi 
Suojelusvartioston varapäällikkö-
nä, harjoituspäällikkönä ja Suoje-
luskunnan ensimmäisen joukku-
een johtajana. 

- Äitini toimi lottana talvisodas-
sa Uudessakaupungissa ja jatkoso-
dassa Äänislinnassa. Molemmat 
enoni toimivat Uudenkaupungin 
Suojeluskunnassa ja sittemmin 
rintamalla.

Erityiskiitoksen huomattavasta 
taloudellisesta tuesta muistomer-
kin toteuttamisessa Luotola esitti 
ahvenanmaalaiselle kauppaneuvos 
Anders Wiklöfille.  

- Hänen isänsä oli viisi kertaa 
haavoittunut sotaveteraani, millä 
lienee ollut oma merkityksensä 
tukipäätöstä tehtäessä. 

Luotola totesi viiden vuosikym-
menen takaisen Vänrikinkadulla 
sijainneen entisen asuinpaikkansa 
viereisen puiston saavan upean 
muistomerkin. 

- Täällähän on ennestään myös 
porilaispatsas, joka muistuttaa mi-
nua entisestä palveluspaikastani 
Porin Prikaatista myös yli viiden 

vuosikymmenen takaa. Siis mo-
nella tapaa historiallinen ja onnis-
tunut paikka Sotilaspoikamuisto-
merkille. 

- Sotilaspoikatoiminta vuosina 
1928–44 oli poikkeuksellisissa 
oloissa annettua kattavaa kansa-
laiskasvatusta, jollaista mikään 
muu järjestö ei olisi kyennyt to-
teuttamaan. Yhteisöllisyys ja yh-
dessä tekemisen taito sekä velvolli-
suuden tunto isänmaan rakkauden 
ohella olivat avuja, jotka kannus-
tivat sotilaspoikia toimissaan se-
kä sodan että jälleenrakentamisen 
aikoina. Ne ovat sotilaspoikien 
perintö nykynuorille. 

Voimaa ja pysyvyyttä
Kiven lahjoittajan puheenvuorossa 
Raision seurakunnan kirkkoher-
ra Sari Lehti totesi muistomerkin 
symbolisoivan voimaa, pysyvyyttä 
ja periksiantamattomuutta. 

- Yhtä aikaa se kantaa satoja 
miljoonia vuosia vanhaa perintö-
ään, yhtä aikaa rohkaisee pysy-
mään lujana tänään ja tulevaisuu-
dessa. Meidän pitää pysyä vah-
voina tänään ja tulevaisuudessa 
ja toivoa ettei enää koskaan tule 
tilannetta, että lapset ja nuoret 
aikuiset joutuisivat puolustamaan 
isänmaataan kuten sotilaspojat ja 
lottatytöt joutuivat tekemään. 

Lehti totesi Raision seurakun-
nan olevan kiitollinen voidessaan 

antaa lahjana tämän sotilaspoika-
muistomerkin kiven. 

- Täällä Tuomaanpuistossa, yh-
dessä lottapatsaan kanssa se muis-
tuttaa siitä työstä, jota viime sotien 
aikana surullista kyllä nuoret ja lap-
setkin joutuivat tekemään yhteisen 
hyvän, itsenäisyyden puolustamisen 
ja maan turvallisuuden puolesta. 
Hän kiitti myös Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekiltaa ansiok-
kaasta perinteen vaalimisesta.

Rumpalipojat ja lotat
Tuomaanpuistosta löytyy myös 
muita menneen muistutuksia mei-
dän ajallemme. Historiallisessa 
puistossa sijaitsee vuonna 1966 
paljastettu Rumpalit-veistos, jon-
ka hankkimisessa Porin prikaatin 
kilta oli aktiivisesti mukana. Kil-
taveljien mittavan työn ja monien 
lahjoitusten turvin Porilaispatsas 
paljastettiin Turun Tuomaanpuis-
tossa 7.8.1966. Se muistuttaa jäl-
kipolvia siitä, että porilaiset olivat 
saaneet sota-oppinsa juuri näiltä 
tantereilta. Toinen marssivia rum-
palipoikia esittävä patsas löytyy 
Porin prikaatin esikuntarakennuk-
sen edustalta ja kolmas komistaa 
liikenneympyrää Säkylän keskus-
tan läheisyydessä. Vuonna Tuo-
maanpuistoon 2001 pystytettiin 
toisinto Lotta Svärd -patsaasta.

Kaikki patsaat ovat arvoisellaan 
paikalla ja muistuttamassa meitä 

siitä pyyteettömästä työstä, kun 
maamme itsenäisyydestä taistel-
tiin. Muistomerkit ovat näkyvä 
osa perinnettä. 

– Niiden eteen on hyvä pysähtyä 
ja miettiä, miksi ne on pystytetty 
kestämään. Muistomerkit muistut-
tavat meitä isänmaanrakkaudesta 
ja suurista uhrauksista isänmaam-
me eteen hyväksi. Pahinta, mitä 
voimme tehdä, on olla muista-
matta näitä muistutuksia, kiteytti 
Erkki Lehmus muistomerkkien 
viisauden osuvasti sotilaspoika-
muistomerkin paljastustilaisuuden 
puheessaan. 

Sotilaspoikamuistomerkki sai 
paikkansa Turun Tuomaanpuistossa

Laivaston soittokunnan soitto-osasto kajautti fanfaarit sotilaspoikamuistomerkin paljastuttua.

Raision seurakunnan kirkkoherra 
Sari Lehti ja Erkki Lehmus. 

Madridissa järjestettiin ke-
säkuun lopulla Naton 
jäsenmaiden päämiesten 

kokous, jossa käsiteltiin myös Suo-
men ja Ruotsin Naton jäsenyyttä. 
Kokouksen keskeinen asia oli Na-
ton strategisen konseptin päivittä-
minen. Kolmantena asialistalla oli 
Venäjän 24. helmikuuta aloittama 
hyökkäyssota Ukrainaan, jonka 
seurauksena Nato vahventaa itäis-
ten jäsenmaiden puolustusta.

Kun Naton johtajat kokoontui-
vat Lissaboniin 1952, Nato toivoi 
saavansa käyttöönsä 50 divisioonaa 
torjumaan Neuvostoliiton mahdol-
lisen hyökkäyksen. Kylmän sodan 
loppuun mennessä sillä oli yli 100 
divisioonaa. Viime kesäkuun lopul-
la Venäjän kohdistettua ydinaseuh-
kauksia EU:n ja Naton jäsenmaille, 
kokoontuivat Naton johtajat Mad-
ridiin. Liittokunnalla oli silloin vain 

kahdeksan itäiselle rajalle sijoitettua 
taisteluosastoa. Madridissa Nato pal-
jasti uuden strategisen konseptinsa ja 
teki merkittäviä muutoksia pelotteen 
ja puolustuksen parantamiseksi. 

Kun Venäjän uhka on palannut 
kylmän sodan tasolle, niin Natolla 
on sotilaallinen ja taloudellinen 
ylivoima Venäjään nähden. Näinä 
päivinä olemme huomanneet, että 
hybridisodankäynnistä Natolla on 
paljon opittavaa.

Naton kaksi ensimmäistä stra-
tegista konseptia ovat vuosilta 
1949 ja 1952 jolloin suunniteltiin 
pelotetta ”rankaiseminen ja kiel-
täminen”. Rankaiseminen, ydin-
aseen käytön uhka perustui Yh-
dysvaltojen strategisen ydinaseen 
ylivoima, joka kompensoi Neuvos-
toliiton tavanomaisten joukkojen 
lukumääräisen ylivoiman erityisesti 
panssaroitujen maavoimien osal-

ta. Kieltäminen sisälsi torjunnan 
mahdollisimman syvällä idässä ja 
aktiivisen torjunnan kaikkia sotaa 
alempiasteisia hyökkäyksiä vas-
taan. Silloin jo tunnistettiin NL:n 
mahdollinen puuttuminen jäsen-
maiden poliittiseen ja yhteiskun-
nalliseen rakenteeseen.

Vastustaakseen kasvavia Neu-
vostoliiton tavanomaisia- ja ydin-
asevoimia NATO omaksui 50-lu-
vun puolivälissä "massiivisen 
koston" opin, joka sisälsi mahdol-
lisuuden ydinaseen ensikäyttöön. 
Tämä korvattiin vuonna 1968 
"joustavalla reagoinnilla", joka 
suunniteltiin tarjoavan erilaisia ta-
vanomaisia ja ydinasevaihtoehtoja 
vahvistamaan pelotteen uskotta-
vuutta. Ydinaseita ja tavanomaista 
voimaa pidettiin käytöltään vaihto-
ehtoisina. Näihin kahteen vaihto-
ehtoon perustuen Naton onnistui 

ehkäisemään ja hillitsemään kyl-
män sodan aikana Neuvostoliiton 
laajentuminen.

Vuoden 1989 jälkeen Nato pyrki 
kehittämään rakentavamman suh-
teen Venäjän kanssa samalla, kun se 
hallitsi keskeisiä riskejä vuoropuhe-
lun ja asevalvonnan avulla siirtyen 
samalla pois joustavan reagoinnin 
konseptista kohti pienempää tasa-
painoisempaa asevoimien yhdistel-
mää. Kylmän sodan jälkeen alettiin 
säästää ja leikata puolustusmenoja.

Kokouksessaan heinäkuussa 1990 
Nato-maiden valtion- ja hallitusten 
päämiehet olivat yhtä mieltä siitä, 
että Atlantin liiton on mukauduttava 
Euroopan uuteen ja lupaavaan aika-
kauteen. He vahvistivat liittokunnan 
alkuperäiset periaatteet ja tunnusti-
vat Euroopan tapahtumilla olevan 
laaja vaikutus Naton puolustuksen 
ja strategian suuntaamiseen. 

Uuden vuosituhannen ensimmäi-
sen vuosikymmenen loppuun men-
nessä oli jo laajasti siirrytty krii-
sinhallinnan moodiin, Britannian 
pääministeri Tony Blairin myytyä 
kriisinhallinta-aloitteensa George 
Bush nuoremmalle ja EU:lle. Se 
rappeutti seuraavina vuosikymme-
ninä melkoisesti Euroopan oman 
alueen puolustusta. Suomi ei on-
neksi siihen peliin osallistunut. Kri-
min miehityksen 2014 seurauksena 
länsi heräsi ja 2022 Putinin todelli-
set kasvot paljastuivat.

Madridissa Naton pelotteen te-
hostamiseksi palautettiin mieliin 
kylmän sodan aikaisten puolus-
tusstrategioiden perusperiaattei-
ta, jotka sisälsivät muun muas-
sa Neuvostoliiton laajamittaisen 
hyökkäyksen torjumisen. Uuteen 
konseptiin liittyy tuki Ukrainalle 
tänään ja tulevaisuudessa.

Naton uusi strateginen konsepti
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Kesäinen potslojong keskeytyi 
SRA:n SM-kisoihin. Kaksi-
päiväinen kisaurakka siirty-

misineen oli jälleen kerran varattu 
välttämättömien menojen kalenteriin 
hyvissä ajoin, kun totesimme veljes-
ten SRA-ammuntojen sujuneen vuo-
den mittaan mainiosti. Rovajärven 
ampuma-aluetta on kovasti kehuttu, 
mutta varusmiespalvelun aikainen 
tutustuminen alueeseen jäi vähäisek-
si, joten Länsi-Euroopan suurimman 
yhtenäisen ampuma-alueen laajuus 
oli päästävä näkemään ja kokemaan. 

Ja kyllä oli komeaa. Rovajärven 
ampuma-alueelta löytyviä poteroita 
ja vallihautoja oli hyödynnetty ras-
tisuunnittelussa ja alueen laajuus 
turvasi anteliaat ampuma- ja käsit-
telysektorit.

Harkitsimme lokoisaa junalla mat-
kustamista, mutta road tripin elä-
myksellisyys vei pidemmän korren ja 
toisaalta mahdollisti pikaisen suku-
loinnin Oulussa - kun oltiin kerrankin 
sopivasti kulmilla. Siispä rapsakka 
herätys aamuneljältä: luvassa reipasta 
moottorimarssia lähes lentäen Saabil-
la kohti Rovajärven ampuma-aluetta 
(10,5h/930km). Matkaohjelmistossa 
laadukasta veljellistä leukailua, Andy 
Weirin viimeisin äänikirja sekä ki-
satsemppiä mennessä ja kisatulosten 
iffailua paluumatkalla.

Koska kyseessä olivat SM-kilpailut, 
niin olisi tietenkin asiaankuuluvaa 
valmistautua kilpailuihin huolellisesti 
ja hyvissä ajoin. Kesällä on kova kiire 
lomailla ja grillata, joten valmistautu-
minen oli - jos ei nyt kertaluonteista ja 
tarkkarajaista - niin ainakin laukaus-
määrien sijaan panostimme laatuun ja 
mielikuvaharjoitteluun automatkalla. 
On myös myönnettävä, että viime 
vuodesta veltostuneet reserviupseerit 
päättivät tällä kertaa jättäytyä pois 
TST-sarjasta - mutta ehkä sitten taas 
ensi vuonna.

Sateet jäivät saapumatta
Kisaurakka aloitettiin perjantai-iltana 
asetarkastuksella josta siirryimme ma-
joitukseen. Majoittuminen Vaattunki-
könkään lomakylässä oli seesteistä ja 
tarjosi kaivattua mieshuoltoa raskaan 
moottorimarssin jälkeen sekä ensim-
mäisen kisapäivän haasteista toipu-
miseen. Tokihan könkäällä majoittui 
muitakin kilpailijoita, ja kuten taval-
lista ampujien kesken juttu luistaa. 

Kuten lähes kaikissa lajeissa, myös 
SRA:ssa loputtomasta määrästä eri-
laisia varusteita saa aikaan loputto-
man määrän loputonta keskustelua. 
Veljesten kesken eniten parranpärinää 
aiheuttanee keskustelu ”rehelliset rau-
tatähtäimet vastaan optiikka”.

Varsinaiset rastitehtävät alkoivat 
lauantaiaamuna. Kisaorganisaation 
määräysvaltaan alistettuina liityim-
me porilaisvoittoiseen ryhmään ja 

aloitimme rastilta yksi edeten sekä 
rastit että rastialueet upseerivarmas-
ti numerojärjestyksessä eksymisen 
välttämiseksi. Tänä vuonna pahvi-
taulut olivat melko lähellä ampujaa, 
mutta haastetta lisättiin käyttämällä 
runsaasti ositettuja tauluja. Ampu-
maetäisyyttä kuitenkin kasvatettiin 
lähes jokaiselta kiväärirastilta löy-
tyneillä Jaster-maalilaitteille. Näin 
myös saatiin nopeat rastiresetit ja 
kierto rastilta toiselle oli jouhevaa.

Kiväärirasteilla Jaster-maalilaittei-
den ampumamatkat olivat sadasta 
kolmeensataan metriä mutta TA-
rastilla aina 550 metriin. Siksi tutus-
tuimme tarkemmin etukäteen .308 
Win -ballistiikkaan (kohdistus 100m) 
yli kolmensadan metrin ampumamat-
koilla sekä milliradiaaniasteikon sovel-
tamiseen. Tämä epäilemättä kannatti, 
sillä kaikki Jasterit saatiin kaadettua. 

Aaween kisoihin laina-aseeksi tar-
joama TA-kivääri Tikka TAC A1 
Steinerin kiikaritähtäimellä oli miel-
lyttävä tuttavuus. Taitaa olla oman 
TA-kiväärin hankinta jälleen yhden 
askeleen lähempänä. Vielä kun saisi 
samaan pakettiin muutaman Jasterin, 
jotta voisi välttää puolen kilometrin 
päässä sijaitsevien taulujen paikkaus-
rallista aiheutuvan ylikunnon.

Kisaviikonlopulle ennustettiin 
todella hurjia sademääriä, mutta 
allekirjoittaneilla vain siikaongella 
(rasti 8) sotilaallisen reipas sade-
kuuro kiritti ampujia suunniteltua 

nopeampaan rastin suorittamiseen.  
SRA:n periaatteiden mukaisesti kil-

pailussa painotettiin kivääriä ja näis-
sä kisoissa saikin nautiskella pitkällä 
aseella ampumista kuudella rastilla ja 
mehevällä noin sadanviidenkymme-
nen minimilaukausmäärällä. Pistoolil-
la ammuttiin kolmella rastilla noin 60 
laukausta ja haulikolla yhdellä rastilla 
vähintään 12 laukausta. Lisäksi pis-
toolille ja haulikolle oli tarjolla erit-
täin mielenkiintoinen yhdistelmärasti, 
jossa osan maaleista sai ampua joko 
pistoolilla tai haulikolla sen mukaan, 
miten rastin palapeli ampujan mieles-
tä parhaiten ratkesi.

Ruutijumalat pysyivät 
suotuisina
Kisojen aikataulu oli suunniteltu pa-
hinta ajatellen. Pahimman jäätyä to-
teutumatta pääsimme lopettelemaan 
ensimmäisen kilpailupäivän ajoissa ja 
paluumatkalle lähdimme reilusti kisa-
ohjelmaa etuajassa. Palkintojenjakoti-
laisuuteen olisi ollut hienoa jäädä, mut-
ta valitettavasti tulevan viikon velvoit-
teet määrittivät nopean poistumisen. 

Paluumatkalle lähtiessämme poik-
kesimme toki ostamassa kisamerkin 
muistoksi kisoista. On sitten koto-
puolessa vaimoille esitettävissä edes 
hieno prenikka hienoista kisoista, 
korkeintaan keskinkertaisesta sijoi-
tuksesta puhumattakaan.

Erittäin positiivinen asia oli viime 
vuodesta poiketen kaluston toimimi-

nen lähes virheettömästi. Treeneissä 
harvemmin sattuu ja tapahtuu isompia 
poikkeamia kun taas isoissa kilpailuis-
sa kaluston temppuilu on enemmän-
kin sääntö kuin poikkeus. Tällä ker-
taa ruutijumalat kuitenkin päästivät 
tämän kaksikon varsin helpolla.

Paluumatka sujui yllätyksettä ja 
jatkoimme äänikirjan kuuntelua lä-
hestyen loppuratkaisua. Puolimatkan 
jälkeen saimme ihmeteltäväksemme 
kisojen tulokset. Suurille kisoille tyy-
pilliseen tapaan saimme taas äimistel-
lä vikkelimpien ampujien tuloksia ja 
niihin mahdollisesti johtaneita oival-
luksia kullakin rastilla. Pelisilmää tu-
lisikin tässä lajissa kehittää ampuma-
taidon ja sulavan liikkumisen ohella. 

Rastien purkaminen jälkikäteen vi-
deolta antaa paljon ajatuksia tulevia 
harjoituksia ja tärkeimpiä kehityskoh-
teita varten ja meillä taitaakin olla 
lähes kaikki kisasuoritukset tallessa 
viimeisen viiden vuoden ajalta. Vaikka 
videoiden syynääminen johtaa helposti 
liialliseen itsekritiikkiin on tässä har-
rastuksessa aina ollut tärkeintä se, että 
on hauskaa ja saa haastaa itseään to-
della huikean harrastuspiirin seurassa.

Kaiken kaikkiaan antoisa ja on-
nistunut reissu - nyt ahkerasti mie-
likuvaharjoittelemaan menestystä 
karsinnoissa, jotta tie aukeaisi myös 
seuraaviin SM-kilpailuihin.

Suuri kiitos vielä kilpailujen jär-
jestäjille, tuomareille, rastinpitäjille 
ja kanssakilpailijoille.

Oskari Kuuskoski  
Sakari Kuuskoski

Veljesreissu SRA:n SM-kisoihin Rovajärvelle

PST-mies Sakari Kuuskoskelta sujuu myös kessin toimitus, vaikka putkella pitäisi päästä ampumaan kotoisasta 
pst-pesäkkeestä.

Oskari Kuuskoski

.223 Rem on kalliinpuoleinen propulsion muoto, mutta kyllä se vene 
selvästi liikkui.

Sakari Kuuskoski

ASIANTUNTIJALTA

Madridissa arvioitiin, että suur-
valtojen strateginen kilpailu, jat-
kuva kansainvälinen epävakaus ja 
erilaiset shokit ja kriisit tulevat 
luonnehtimaan aikamme turval-
lisuusympäristöä. Naton pelote 
perustuu jäsenmaiden sotilaalli-
seen voimaan sekä ydinaseisiin ja 
ohjuspuolustukseen.

Venäjää pidetään merkittävim-
pänä ja suorimpana uhkana Na-
ton turvallisuudelle, intresseille ja 
arvoille. Se käsittelee ensimmäistä 
kertaa myös Kiinaa, jota kuvataan 
autoritaarista maailmanjärjestys-
tä tavoittelevana voimana, joka 
pyrkii saamaan muita maita riip-
puvuussuhteeseen itsestään sekä 
potentiaalisena Venäjän liittolai-
sena. Konsepti kattaa myös koko 
ajan kehitettävän lähestymistavan 
moniin muihin uhkiin ja haasteisiin 
mukaan lukien terrorismi, kyberi, 

avaruus ja hybridi.
Yhteistyövaraisen turvallisuuden 

osalta konseptissa painottuu liit-
tokunnan laajenemispolitiikka ja 
kumppanuus EU:n kanssa. Muu-
tenkin toimitaan yhdessä Kiina-
asiassa, ilmastonmuutoksen hallin-
nassa ja sotilaallisen liikkuvuuden 
edistämisessä. Naton avointen ovi-
en politiikka korostuu. Konflikti-
en- ja kriisien hallintakykyä vahvis-
tetaan lisäämällä sotavarustuksen 
ennakkovarastointia, vahvistetaan 
tehostetun läsnäolon joukkoja sekä 
vahvennetaan komento- ja ohjaus-
rakennetta. Puolustussuunnitelmat 
päivitetään siten, että joukoilla on 
ennalta määrätty tehtävä puolus-
taa tiettyjä liittolaisia.

Huippukokouksessa haluttiin 
vahvistaa eteen työnnettyä puo-
lustusta nostamalla Naton itäisen 
Euroopan taisteluosastot prikaati-

tasolle. Liittokunta lisää korkean 
valmiuden joukkojen määrän rei-
lusti yli 300 000:en. Nämä joukot 
harjoittelevat yhdessä kansallisen 
joukkojen kanssa, tutustuvat puo-
lustettavien liittolaisten paikallisiin 
oloihin, maastoon ja uusiin liitto-
laisten alueelle sijoitettuihin Naton 
varastoihin.

Kokouksessa julkaistiin uusimpia 
puolustusmenoihin liittyviä lukuja. 
Ne osoittavat, että vuosi 2022 on 
kahdeksas peräkkäinen vuosi, jol-
loin Euroopan liittolaiset ja Kana-
da kasvattavat puolustusmenojaan. 
Vuoden loppuun mennessä ne ovat 
investoineet yhteensä reilusti yli 350 
miljardia Yhdysvaltain dollaria lisää 
sen jälkeen, kun oli sovittu puolus-
tusinvestointisitoumuksista vuonna 
2014.

Yhdeksän liittolaista saavuttaa 
nyt tai ylittää 2 prosentin tavoit-

teen. Yhdeksällätoista liittolaisella 
on selkeät suunnitelmat saavuttaa 
tavoite vuoteen 2024 mennessä ja 
viidellä muulla on konkreettisia 
sitoumuksia sen jälkeen. Kahta 
prosenttia pidetään yhä laajem-
min miniminä, ei maksimina. Ko-
kouksessa sovittiin myös laajasta 
avustuspaketista Ukrainalle, johon 
sisältyy esimerkiksi suojattuja vies-
tinnän järjestelmiä ja droonien tor-
juntajärjestelmiä sekä polttoaineen 
toimituksia.

Naton uudessa konseptissa mää-
ritetyistä tehtävistä (pelote, puolus-
tus, kriisinhallinta ja kollektiivinen 
puolustus) Suomen tärkein teh-
tävä on Naton kolmannen artik-
lan mukaisesti huolehtia omasta 
kansallisesta puolustuksesta, jossa 
huomioidaan liittokunnan koko-
naisetu ja tavoitteet. Emme voi 
kuitenkaan unohtaa kriisihallinta 

ja yhteistyövaraista turvallisuut-
ta, joka on tärkeä sillanrakentaja 
niihin Nato-maihin, joiden pää-
asialliset uhkakuvat koskevat ter-
rorismia ja Euroopan epävakaata 
etelänaapuria Afrikkaa

Nato-Venäjä jännitteen fokus 
on viime vuosina ollut Itämerellä 
ja tänään se on meidän kannalta 
vielä merkittävämpi laajentuen 
koskemaan Suomen ja koko tran-
satlanttisen yhteisön elintärkeän 
infrastruktuurin turvaamista ja pe-
rushyödykkeiden saatavuuden tur-
vaamista maalla, merellä ja ilmassa 
sekä kyperissä ja avaruudessa.

Madridin huippukokous vahvis-
ti sen, että Nato on edelleen Eu-
roopan, Yhdysvaltojen ja Kanadan 
turvallisuuden kivijalka.

Seppo Ruohonen
everstiluutnantti (evp)
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TULOSTAULU

VARSINAIS-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIEN 
AMPUMASUUNNISTUKSEN MESTARUUS-
KILPAILUT MYNÄMÄELLÄ 17.8.2022
suunnistusmatka 3 km
H40
1. Alik Saku Tranberg Naantalin Reservinaliupseerit, (6+4) 57:01
suunnistusmatka 2,4 km
H50
1. Korp Joni Tenhunen Naantalin Reservinaliupseerit, (4+3) 33:29
2. Kers Mika Kilpeläinen Alastaron Reserviläiset, (8+2) 49:39
D55. 
1. Satu Salokannel Halikon Reserviläiset, (5+2) 46:38
H55
1. Ylil Jari Jasu Kyrön Seudun Reserviupseerit, (8+4) 44:10
2. Alik Esko Pirttimäki Alastaron Reserviläiset, (9+3) 44:45 
H60
1. Vääp Lasse Varjonen Alastaron Reserviläiset, (5+3) 39:36
2. Kers Osmo Viili Kaarinan - Piikkiön Reserviläiset, (8+5) 44:09
H65
1. Ylil Jukka Salo Salon Seudun Reserviupseerit, (6+5) 46:10
2. Alik Tapio Vuolle Alastaron Reserviläiset, (8+4) 49:43
H70
1, Lääkltn Reijo Hannus Salon Seudun Reserviupseerit, (8+3) 
55:52 
2. Kapt Tuomo Kuopio Kyrön Seudun Reserviupseerit, (7+3) 
1:02:26 
H75
1. Kapt Erkki Laine Salon Seudun Reserviupseerit (5+3) 50:07
2. Kapt Matti Mäkirinne Salon Seudun Reserviupseerit (6+5) 58:32
H80
1. Ltn Kalevi Vähäkylä Halikon Reserviläiset, (5+1) 55:32

Joukkuekilpailun tulokset
Upseerit
1. Salon Seudun Reserviupseerit, Jukka Salo, Erkki Laine, Reijo 
Hannus, 2:32:09
Reserviläiset
1. Alastaron Reserviläiset, Lasse Varjonen, Esko Pirttimäki, Mika 
Kilpeläinen, 2:14:00

Parisprintin tulokset
H80
1. Naantalin Reservinaliupseerit, Saku Tranberg, Joni Tenhunen, 
41:08
H100
1. Alastaron Reserviläiset Esko Pirttimäki, Mika Kilpeläinen, 54:41
H120. 
1. Kyrön Seudun Reserviupseerit, Tuomo Kuopio, Jari Jasu, 53:21
2. Salon Seudun Reserviupseerit, Jukka Salo, Erkki Laine, 55:37
3. Alastaron Reserviläiset, Tapio Vuolle, Lasse Varjonen, 1:02:47
H140
1. Salon Seudun Reserviupseerit, Reijo Hannus, Matti Mäkirinne, 
1:07:34 

VARSINAIS-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIEN 
PISTOOLIAMPUMAJUOKSU JA -PARISPRINTTI 
VASKIOLLA 24.8.2022
pistooliampumajuoksu
N55 
1) Satu Salokannel 21.29 (2, 2) 
M 
1) kapteeni Mikko Välivirta 19.05 (0, 0)
2) kersantti Markus Salo 26.21 (5, 5) 
M50 
1) kersantti Mika Kilpeläinen 23.54 (4, 5) 
M55 
1) yliluutnantti Jari Jasu 24.09 (4, 4)
2) alikersantti Esko Pirttimäki 24.26 (4, 5) 
M60 
1) vääpeli Lasse Varjonen 19.19 (2, 2)
2) vänrikki Ari Alarakkola 25.07 (4, 5) 
M65 
1) yliluutnantti Jukka Salo 20.54 (2, 3)
2) korpraali Markku Ruohonen 25.16 (5, 4)
3) alikersantti Tapio Vuolle 26.28 (3, 5) 
M70 
1) kapteeni Tuomo Kuopio 21.27 (2, 1)
2) lääkintä luutnantti Reijo Hannus 26.23 (4, 2) 

parisprintti
H80 
1) Alastaron Reserviläiset 1, kersantti Markus Salo, kersantti 
Mika Kilpeläinen, 22.55 
H100 
1) Salon Seudun Reserviupseerit 1, vänrikki Ari Alarakkola, 
kapteeni Mikko Välivirta, 22.51 
2) Alastaron Reserviläiset 2, vääpeli Lasse Varjonen, 
alikersantti Esko Pirttimäki 25.52
H120 
1) Kyrön Seudun Reserviupseerit, yliluutnantti Jari Jasu, 
kapteeni Tuomo Kuopio 27.10
2) Halikon Reserviläiset 1, korpraali Markku Ruohonen, Satu 
Salokannel, 28.10 
H140 
1) Salon Seudun Reserviupseerit 2, lääkintä luutnantti Reijo 
Hannus, yliluutnantti Jukka Salo, 32.55

Kirjoitan tämän muistokirjoituksen 
hyvän ystävän ja ahkeran, iloi-
sen ja rakastetun toimijan Kirsi 

Aittalan muistolle, joka nukkui pois 
18.6.2022 sairauden uuvuttamana vasta 
67-vuotiaana, sitä on vaikea hyväk-
syä ja ymmärtää. Kirsi oli tärkeä osa 
meidän alueneuvottelukuntaa, olihan 
hän toiminut kahdeksan vuotta Naisten 
Valmiusliitto ry Lounais-Suomen, (ent. 
Turun ja Porin), alueneuvottelukunnan 
puheenjohtajana ja sitä ennen alueneu-
vottelukunnan jäsenenä vuosia. 

Kuollessaan hän oli meidän sihteeri, sillä 
hän halusi olla mukana toiminnassa ja piti 
varautumista sekä koulutustoimintaamme 
tärkeänä. Sitä työtä jatkamme, onhan 
meille tulossa noin kymmenen kurssin 
iso Nasta-harjoitus alueellemme 21.-
23.4.2023 Säkylään, jossa koulutamme 
erilaisia turvallisuustaitoja naisille. Kuulin 
Kirsin pois nukkumisesta, kun olimme 
Säkylässä, Huovirinteen kasarmilla, Arjen 
turvallisuuskurssia vetämässä; alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan Kirsinkin piti 
olla paikalla, mutta hän joutui jättäyty-
mään pois huonon vointinsa vuoksi, eli 
hän olisi ollut mukana ja olisi vielä nytkin, 
mutta elämä päätti toisin!

Vuonna 2020 Kirsi sairastui ja heräsim-
me siihen, kuinka paljon ja monipuolisesti 
hän osasi ja taitoi asioita, sekä oli tehnyt 
meidän yhteisen kokonaisturvallisuuden 
toiminnan eteen. Hän oli mukana messuil-
la ja tapahtumissa esittelemässä toimin-
taamme ja kotivaraa, hän edusti meitä ja 
esteen sattuessa yritti aina saada esustajan 
paikalle. Hän osasi ja taisi jopa liiton 
raportittien täytön, meidän tuntien rapor-
toinnit yms. Nyt kun olen niitä pari vuotta 
opetellut, voin sanoa, että en aijo yksin 
jatkossakaan niitä täyttää, vaan yhdessä 
sihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa, 
huh! Kyllä Kirsi tiesi, että me arvostimme 
häntä, olimme myös hyviä ystäviä. 

Hyvä esimerkki tästä on kimppakyy-
dit suuntaan tai toiseen; Kirsi oli usein 
muka ”matkan varrella” ja haki usein 
jonkun kyytiin vähän kauempaakin, 
jos esim. kokoukseen tai koulutukseen 
osallistuminen oli kyydistä kiinni. Pyy-
teettömyys, se on sana joka kuvaa Kirsin 
toiminista asiassa, kuin asiassa. Toi-
saalta me opimme Kiikiltä: kun Kirsiltä 
vietiin kortti sairastelun vuoksi, ei hänen 
tarvinnut kyytiä kysellä, mielellämme 
me häntä haimme mukaan, aina, kun 
hänen voimansa sen salli, oli helppo 
auttaa ja olla ystävä, kun Kirsi oli sitä 
ollut 110% tai enemmän meille! 

Oli selvää, mikä oli Kirsille tärkeintä, 
perhe: lapset ja lapsenlapsetja tietysti 
Kultsi; Antero, Kirsin mies. Voi, aina me 
kyllä tiedettiin, jos puhelu oli Anterolle! 
Rakkaus siis paistoi Kirsistä läpi, hän oli 
onnellinen ja osasi rakastaa!  Elämässä-
hän on loppupelissä kuitenkin tärkeinä 
onnellisuus, rakkaus!

Kirsi oli myös aikamoinen viherpeu-
kalo, puutarhasta löytyy kukka, jos 
toinenkin, joista saimme ihailla kuvia 
pitkin kesää. Amatsonliljasta puhumat-
takaan! Toisen peukalon täytyikin sit-
ten olla jauhopeukalo, saimme monesti 
nauttia Kirsin herkullisista leipomuksis-
ta ja salaateista.

Perheen jälkeen hyvänä kakkosena tu-
li maanpuolustus- ja järjestötyö; Kirsillä 
oli taito tehdä tätä työtä luokittelematta 
kategorioihin, kaikki työ oli siis tärkeää, 
samoin ympärillä olevat ihmiset, kaiken 
hän teki voimiensa mukaan täydellä sy-
dämellä, onkin siis sanottava, että ahkera, 
pitkäaikainen toimija on poissa! Mainitta-

koon vielä, että Lounais-Suomen MPK:n 
kursseista Ruokahuolto poikkeusoloissa 
ja Kenttäkeitinkurssit olivat moni Kirsin ja 
Anteron vetämiä, vielä sen lisäksi monessa 
MPK:n harjoituksessa muona tuli heidän 
työnsä tuloksena lautaselle. 

Palokuntatoiminta oli Kirsin pitkä-
aikaisempia harrastuksia, jossa hän oli 
edelleen mukana  ja velipoikien mukaan 
Kirsi oli koko ikänsä mukana monessa. 
Se, mikä meitä yhdisti eniten, oli Naisten 
Valmiusliitto ry Lounais-Suomen alue-
neuvottelukunta, jonka pitkäaikaisena 
ja aktiivisena toimijana siis Kirsi toimi. 
Mainittakoon vielä, että Nastaharjoituk-
set olivat Kirsille tärkeitä, hän toimi or-
ganisaatioissa ympäri Suomea eri tehtä-
vissä, hän järjesti alueneuvottelukunnan 
nimissä kimppakyytejä harjoituksiin; 
välillä Pöytyän VPK:n, välillä Rannik-
kolaivaston henkilöpakettiautolla. 

Kirsi halusi muuttaa ja muuttikin asioi-
ta, esim. nimemme muuttui Turun ja Porin 
alueneuvottelukunnasta Lounais-Suomen 
aluenevottelukunnaksi hänen puheenjoh-
tajakaudellaan, toisaalta me juhlimme 
alueneuvottelukuntamme 25-vuotissyn-
tymäpäiviä ja järjestimme Veteraanien 
hyväksi muotinäytöksiä, eli perinteitäkin 
vaalittiin. Koronavuodet toivat muutok-
sia toimintaamme ja olemme siirtyneet 
suurelta osin etäkokouksiin. Niidenkin 
järjestelyissä Kirsi oli etevä ja parempi, 
kuin me nuoremmat! Nyt toki mekin jo 
osaamme, mutta yritän välittää teille tä-
män tietoon, että ihmisen panos yhteiseen 
hyvään voi olla iso, vaikka se ei näy ennen, 
kun ahkerat kädet lopettavat työnsä ja ete-
vä ihminen ei ole enää meitä ohjaamassa. 

Me kaikki alueneuvottelukunnan 
jäsenet varmasti allekirjoitamme sen, 
että Kirsi piti meitä kaikkia edustajia 
tasavertaisina ja  kaikkien mielipiteitä 
kuunneltiin, olimme me. Kirsi tuli kaik-
kien kanssa toimeen, oli ystävällinenja 
avulias, mutta ennen kaikkea hän oli 
rakastettava äiti, anoppi, mummi, vai-
mo, ”sisko” ja ”äitee.

Viimeiseksi jäänyt yhteinen iltama oli 
Alueneuvottelukunnan tavaroiden jär-
jestäminen helmikuun lopulla, minun 
luonani Huittisissa, Kirsi, Tuhkalaisen 
Päivi ja minä kävimme läpi vuosien 
saatossa kiertyneet tavarat. Viirit ja ar-
vokkaampi tavara  lähtivät säilytykseen 
Liiton toimistolle, osa jäi minulle, koska 
niitä tarvitaan toiminnassamme, rahka-
sammalkorteista luovuimme! Meillä oli 
hauskaa, nautimme siis myös yhteisestä 

seurasta, ruoasta ja puolukkajuomas-
ta, saunaa unohtamatta! Se oli parasta 
”perheytymistä” ja  asioiden hoitoa, ei 
kaikki tekeminen saa olla jäykkää ja 
organisoitua, on hyvä olla sitä yhteisöl-
lisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Kävin Kirsiä katsomassa vielä ennen 
alueneuvottelukuntamme kevätkokous-
ta toukokuun lopussa; sillä tiesimme, 
kuinka tärkeää Kirsille asioiden järjes-
tyksessä pito oli, eli pöytäkirjat tuli al-
lekirjoitettua ja pienet tuliaisetkin vielä 
vietyä koko alueneuvottelukunnan puo-
lesta. Toki olimme jo Tuhkalaisen Päivin 
kanssa suunnitelleet yhteisen Kirsin luo-
na käymisen, mutta se jäi toteutumatta.

Eipä ole helppoa lopettaa kertomista 
ihmisestä, jonka suuria saappaita olen 
tässä nykyisenä puheenjohtajana yrittä-
nyt saada sopimaan jalkaani. On kyse 
myös ystävästä, jota ilman olisin varmasti 
jo lyönyt hanskat tiskiin ja ilmoittanut; 
”ei musta oo tähän”.  Ystävästä, joka sa-
noi:” Kyllä sinä” ja ”ei ole vaihtoehtoja”.  
Ystävästä, jonka kanssa soiteltiin paljon 
muitakin asioita, tehtiin monta reissua.
Ystävä, joka hyväksyi minut tällaisena, 
kun olen ja tuki ja neuvoi. Toivonkin, että 
osaan olla edes puolet siitä, mitä Kirsi oli. 
Ainakin sydän edellä tein tätä kirjoitusta 
ja Kirsin kannustamana olenkin päät-
tänyt, että parempi kirjoittaa huonokin 
kirjoitus, tai puhe, kuin ei ollenkaan. 

Meidän tulee jatkossakin vaalia yhtei-
söllistä, pyyteetöntä, erilaisuuden hyväk-
syvää ja kannustavaa ilmapiiriä yhteisen 
kokonaisturvallisuuden, yhteisen alueelli-
sen toiminnan hyväksi, unohtamatta sitä, 
että olemme Suomen kansalaisia ja rajat 
rikkovaa toimintaa yhteisen hyvän eteen 
on palkitsevaa. Yhdessä ollaan enemmän 
ja Kirsi oli todellakin enemmän, kuin 
oikein itse varmaan tajusikaan. Jatketaan 
hänen viitoittamallaan tiellä, vaikka saap-
paat ovatkin isot täytettäväksi.   

Vielä sinulle Kirsi sinne pilvenreunalle: 
sinua on ollut jo nyt ja tulee jatkossakin 
olemaan ISO ikävä, emme unohda oppe-
jasi ja ystävyyttäsi, kiitos yhteisistä hetkis-
tä! Toivon, että kirjoitukseni  kertoi edes 
osan siitä arvostuksesta ja kaipauksesta, 
jonka ansaittsit ihan vaan olemalla Kiiki, 
meidän ÄITEE, Ystävä, ahkera toimija 
kokonaisturvallisuuden hyväksi!

Pia Huhtala
Naisten Valmiusliitto ry:n Lounais-

Suomen alueneuvottelukunnan 
puheenjohtaja

IN MEMORIAM

Kirsi Aittala 
(18.5.1955-18.6.2022)

Kirsi Aittalalle maanpuolustutyö oli sydäntä lähellä.

KOKOUKSET JA  
KILPAILUT

MANNERHEIM-RISTIN RITARIT
TURUN HAUTAUSMAALLA

Turun hautausmaalle on haudattu kymmenkunta 
Mannerheimin ristin ritaria. Itsenäisyyspäivän 

kunniaksi Turun Reserviupseerit ry järjestää kierroksen 
heidän haudoilleen sunnuntaina 4.12. Lähdemme 

Ylösnousemuskappelin portilta portaiden edestä kello 14. 
Kierros kestää hieman yli tunnin. Oppaana kapt (res) Kari 

Kandelberg.
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KOKOUKSET JA KILPAILUT

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustusta
Turun Upseerikerho ry

SRA-PIMEÄKILPAILU 
LAITILASSA

Laitilan Reservinaliupseerit järjestävät 
SRA-kilpailun 19.11.2022 Laitilassa 

MS Kaikun radalla.

Rastit:
Kilpailussa ammutaan yhteensä kahdeksan rastia, 
joista neljä päivällä ja neljä illalla. Minimilaukausmäärä 
kiväärillä n.90lks,pistoolilla n.50lks ja haulikolla n.30lks. 
(haulipatruunat max.3mm). Maksimi ampumaetäisyys 
n.100M. Rastikuvaukset lähetetään kilpailijoille 
sähköpostitse viikkoa ennen kisaa.

Aikataulu:'
Kilpailu alkaa lauantaina 19.11. klo 12.00 
ilmoittautumisella ja asetarkastuksella. Myös 
pistoolikotelo tarkastetaan.
Kilpailijapuhuttelu on klo12.30 ja ampuminen alkaa 
klo13.00.
Osoite: Myllykoskentie 112, Laitila.

Maksut:
Kilpailun osallistumismaksu on 40€,joka maksetaan 
etukäteen viikon sisällä ilmoittautumisesta Laitilan 
Reservinaliupseerien tilille, Lounais-Rannikon OP 
FI65 5211 0340 0188 23 Kilpailuilmoittautuminen on 
voimassa vasta osallistumismaksun suorittamisen 
jälkeen.

Vakuutusturva:
Kilpailuun osallistuvilla on oltava SRA-ampujan kortti, 
sekä vakuutusturva (joko Reserviläisen toimintaturva 
tai SAL:n kilpailulisenssiin sisältyvä vakuutus),joiden 
voimassaolo on esitettävä kilpailupaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Muuta:
Kilpailun yksipäiväisyyden vuoksi kilpailuun mahtuu 
mukaan enintään n.30 kilpailijaa + toimitsijat. Illalla 
ammuttavilla rasteilla käytetään joko aseeseen 
kiinnitettävää tai kädessä pidettävää valaisinta. Kivääri- 
ja haulikkorasteilla valaisimen tulee olla kiinnitettynä 
aseeseen.
Toimitsija kilpailu alkaa perjantaina 18.11. Mikäli olet 
halukas toimitsijaksi, ota yhteyttä Kilpailunjohtajaan tai 
Ratamestariin.
Paikalla kanttiini.

Ilmoittautumiset:
Viimeistään 9.11. osoitteeseen: kristian.sukari@gmail.
com
Ilmoittautuessa mainittava nimi, syntymäaika, 
yhdistys, SRA-kortin numero, luokka ja mahdollinen 
ryhmätoivomus sekä jos tarvitset järjestäjältä laina-
aseen/patruunat.

Lisätiedot:
Kristian Sukari / kilpailun johtaja 050 5501357
Harri Suominen / ratamestari 040 5112517.
Tervetuloa!

Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit ry. ja
Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 
SYYSKOKOUKSET 

pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18 alkaen Piikkio 
Works Oy:n tiloissa Kolamäentie 2, 21500 Piikkiö.

Kokouksen alussa esitelmä ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitukset

Kyrön Seudun Reserviupseerit Ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 

pidetään maanantaina 7.11.2022 klo 19.00 alkaen 
Riistatuvalla, osoitteessa Kivimäentie 218, Riihikoski.

Tervetuloa
Hallitus

Syväsukellus  
turkulaisuuteen

TILAA ts.fi/tskortteli

Halikon Reserviläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

Pidetään 7.11.2022 kello 19.00 Itsenäisyyden 
Museolla Torikatu 7 Salo

Johtokunta kokontuu kello 18.15

Loimaan Reserviupseerit ry. 
Loimaan Seudun Reserviläiset ry.

SYYSKOKOUS
Keskiviikkona 16.11. klo 18.00 

Veteraanituvalla, Veteraanintie 25, Loimaa
Kokouksen jälkeen esitelmä

Johtokunnat klo 17.30

Salon Seudun Reserviupseerit ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSVUOSIKOKOUS 

pidetään torstaina 27.10.2022 klo 18.00 Salon lukion 
isossa auditoriossa (Kaherinkatu 2, Salo).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus

PS. Vuosikokouksen jälkeen klo 19.00 on vuorossa 
marraskuun esitelmä.

USA Suurlähetystö / Dew Tiantawach - NATO from the US 
perspective and US foreign policy priorities

Turun Reserviupseerit ry:n

SYYSKOKOUS 
Tervetuloa yhdistyksen vuoden 2022 sääntömääräiseen 

syyskokoukseen Heikkilän Sotilaskodin pääsaliin 
(Rykmentintie 15, Turku) maanantaina 31.10.2022.

Kokousohjelma alkaa kello 17:30 kokousesitelmällä, jonka 
pitää prikaatikenraali (evp) Juha Pyykönen

aiheenaan ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne. 
Kahvia ja pientä särvintä on tarjolla ennen esitelmän alkua. 

Varsinainen syyskokous alkaa kello 18:30.

Kokoukseen ja esitelmään on mahdollista osallistua myös 
sähköisesti. Kokouslinkki Teams -ympäristöön toimitetaan 

ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta.

Ilmoittautumiset syyskokoukseen (sekä paikan päälle, että 
verkkoon) pyydetään perjantaihin 21.10.2022 kello 18 

mennessä osoitteella toimisto@tru.fi.

Lämpimästi tervetuloa!
TURUN RESERVIUPSEERIT RY

Hallitus

VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N JA 
VARSINAIS-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY:N 

SYYSKOKOUKSET
Kummankin piirin syyskokoukset pidetään 3.11.2022 klo 

18.00 alkaen Heikkilän sotilaskodissa 
(Rykmentintie 15, Turku).

Kokouksissa käsitellään piirien sääntömääräiset 
kevätkokouksen asiat. 

Ilmoittautumiset (nimi ja sähköpostiosoite) kokoukseen 
27.10. mennessä toiminnanjohtajalle 

(toiminnanjohtaja.vsrespiirit@gmail.com). Kokouskahvitarjoilu 
ja valtakirjojen tarkastus kello 17.30 alkaen.

Piirihallitukset

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ
 kunnioitamme sankarivainajien muistoa 

hartaushetkellä Turun sankarihaudoilla klo 11.00 Ennen 
tilaisuutta laskemme vapauden kukat haudoille. 

Kynttilät sytytämme jo 5.12. 
Kothen: Hymni Laivaston soittokunta
SEPPELEENLASKU SANKARIRISTILLE
Heikki Klemetti: Oi kallis Suomenmaa
Jean Sibelius: Finlandia
 Mieskuoro Laulun Ystävät
Puhe
Virsi 170: 1 ja 4 Kuoro ja yleisö
Aamensoitto Laivaston soittokunta
Kukkien lasku alkaa n. klo 10.15
9.00 Seppeleenlasku Jääkärimuistomerkille
9.15 Seppeleenlasku Unikankareelle
9.30 Seppeleenlasku Karjalaan jääneiden   
 vainajien muistomerkille
10:15 Kukkien lasku alkaa
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MERKKIPÄIVÄT

MARRASKUU  

100 VUOTTA  
30.11. Alikersantti Eeri Hyrkkö Nousiainen

97 VUOTTA   
4.11. Vääpeli Eero Kaira Laitila

95 VUOTTA   
4.11. Korpraali Esko Urmas Koski TL

94 VUOTTA   
13.11. Luutnantti Matti Mäki Salo

93 VUOTTA   
7.11. Kersantti Bengt Vilja Turku

92 VUOTTA   
19.11. Yliluutnantti Mauri Ihattula Lokalahti

85 VUOTTA   
5.11. Lääkintämajuri Tapani Havia Muurla
24.11. Luutnantti Pertti Kuisma Somero

80 VUOTTA   
11.11. Yliluutnantti Lauri Riikonen Turku
21.11. Alikersantti Urpo Hiiri Paimio
30.11. Luutnantti Antti Heininen Kruusila

75 VUOTTA  
4.11. Kapteeni Jyrki Nurmio Turku
5.11. Vänrikki Martti Mäkinen Paimio
14.11. Alikersantti Hannu Kulmala Perniö
16.11. Ylikersantti Hannu Kylliäinen Oripää
18.11. Vääpeli Torsti Penttilä Mellilä
19.11. Alikersantti Martti Martelius Mynämäki
27.11. Korpraali Jarmo Tuominen Laitila

70 VUOTTA  
12.11. Luutnantti Kari Mattila Lieto
19.11. Vänrikki Sakari Sonkki Laitila
29.11. Luutnantti Harri Seikola Raisio

60 VUOTTA  
2.11. Yliluutnantti Timo Anttila Helsinki
5.11. Luutnantti Matti Ekman Turku
20.11. Luutnantti Antti Helminen Uusikaupunki
23.11. Alikersantti Ilkka Ratamo Vaskio
26.11. Ylikersantti Markku Rosten Kalanti

50 VUOTTA  
4.11. Tykkimies Sami Helle Masku
6.11. Kersantti Harri Hassinen Halikko
7.11. Jääkäri Marko Valkeinen Lokalahti
13.11. Alikersantti Pasi Markula Niinijoki
13.11. Alikersantti Tomi Virtanen Koski TL
15.11. Luutnantti Sami Jalonen Lieto
28.11. Kersantti Pasi Saastamoinen Lehmo
30.11. Ylimatruusi Antti Soininen Kuusisto
   
JOULUKUU  

95 VUOTTA   
24.12. Kapteeni Kaarlo koskenmäki Salo

91 VUOTTA  
9.12. Yliluutnantti Veikko Laihi Laitila
19.12. Yliluutnantti Jukka Heikkilä Salo

90 VUOTTA  
6.12. Kersantti Arvo Ali-Rantala Loimaa
14.12. Yliluutnantti Jouko Tiitola Kangasala
18.12. Alikersantti Esko Haaksilahti Littoinen
31.12. Luutnantti Eero Ahokas Turku

85 VUOTTA   
19.12. Vänrikki Hannu Eerola Turku
22.12. Sotamies Veikko Heikkilä Alastaro
26.12. Kapten Bjarne Blomqvist Pargas
26.12. Yliluutnantti Tapani Pessala Piikkiö

80 VUOTTA  
5.12. Sotilasmestari Jorma Karvonen Littoinen
10.12. Vänrikki Raimo Rahkonen Turku
11.12. Yliluutnantti Antero Mero Turku
14.12. Kapten Jorma Ake Pargas
15.12. Vänrikki Matti Ranne Turku
16.12. Premiärlöjtnant Pertti Alhonen Pargas

75 VUOTTA  
4.12. Ylikersantti Jouni Leinonen Aura
8.12. Korpraali Antti Aitala Turku
8.12. Yliluutnantti Tarmo Kallio Salo
12.12 Sotilasmestari Tauno Punta Loimaa
13.12. Luutnantti Matti Partala Raisio
14.12. Yliluutnantti Jouko Rinne Mellilä
16.12. Yliluutnantti Aapo Angervo Taivassalo
21.12 Kersantti Keijo Viljanen Loimaa

Seuraava numero 
ilmestyy

21.12.2022
Aineisto seuraavaan 

lehteen
2.12. mennessä

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

KUN TAHDOT PANKILTA 
PALVELUA, 
ET KOHTELUA.

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku |  
P. 010 430 900* saastopankki.fi/liedonsp
* Hinta 8,35 snt/puh. + snt/min. kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

LUE LISÄÄ: keskusautohalli.fi

Turku | Raisio | Salo | Forssa

70 VUOTTA  
5.12. Everstiluutnantti Jari-Matti Autere Oripää
18.12. Luutnantti Jukka Juvonen Taivassalo
22.12. Luutnantti Lassi Virtanen Masku
23.12. Lääkintäkapteeni Hannu Rintala Vahto
24.12. Alikersantti Erkki Vuotinen Turku

60 VUOTTA  
9.12. Kapteeni Ari Valli Raisio
10.12. Merja Junttila Mynämäki
17.12. Luutnantti Hannu Pölönen Halikko
22.12. Premiärlöjtnant Ismo Kempus Pargas

50 VUOTTA  
6.12.  Kalle Etuaho Tammiainen
7.12. Alikersantti Joni Rintala Turku
7.12. Korpraali Janne Suominen Turku
11.12. Yliluutnantti Pekka Anttila Ilmarinen
17.12. Vänrikki Jussi Järvelä Espoo
17.12. Alikersantti Toni Liesipuro Turku


