
No: 6    VARSINAIS-SUOMEN RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI                                 61. vuosikerta   21.12.2022

Pekka Toveri 
veti Heikkilän 
sotilaskodin 
täyteen

Sotkussa 
työskennellään 
suurella sydämellä

Itsenäisyyspäivän 
ylennykset ja 
kunniamitalit

Syys-SRA innosti 
Loimaalle yli 90 
ampujaa

s. 3

s. 8-9 s. 12-13

s. 4 s. 7

Oripään Reservialiupseerit 
valittiin vuoden oripääläiseksi s. 6

s. 11

Venäjän 
BTG:iden 
nousu ja tuho

Itsenäisyyspäivä 
Kannaksella 
1939



6/20222

Rykmentintie 15, 20810 TURKU, matkapuh. 040 160 8001, sähköposti vsres@co.inet.fi

Päätoimittaja
Joni Lindeman
040 160 8001
toiminnanjohtaja.vs-
respiirit@gmail.com

Toimitusneuvosto
Marko Silvander
Kari Nummila
Tapio Peltomäki
Jussi Posio
Tuula Rahkonen 
Olli Alho

Pankki
Turun Seudun Osuuspankki
Pääkonttori
FI68 5710 0420 0801 37

Jäsenistömme on ostokykyistä ja
useita ammattialoja edustavaa.

Lehden painos 5 000 kpl
Seuraava numero ilmestyy 15.2.2023 
Aineisto toimitukseen 26.1.2023

Toimituspäällikkö
Teemu P. Peltola
parivartio@gmail.com

Julkaisija
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry

Taitto ja kuvankäsittely
Salon Seudun Sanomat Oy

Painopaikka
Salon Lehtitehdas 2022

PÄÄKIRJOITUS HENGENRAVINTOA

6/2022

”Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, 
tuomitaan elämään se uudestaan”, 
totesi filosofi George Santaya ai-

koinaan. Oma valtiomiehemme J.V. Snell-
man totesi puolestaan: ”Kansa, joka unohtaa 
kaatuneet soturinsa, unohtaa oikeuksistaan 
ensimmäisen – vapautensa”. 

Esivanhempiemme tekojen ja uhrausten 
kautta, me olemme saaneet, ja saamme kehit-
tää yhteiskuntaamme vapaana ja itsenäisenä. 

Varautuminen pahimpaan, historiamme ja 
perinteiden kunnioittaminen sekä niiden edel-
leen saattaminen ovat suurimpia velvollisuuksi-
amme, jotta parhaamme mukaan ehkäisemme 
historian virheiden toistumisen.

Venäjän helmikuussa aloittama uusi hyök-
käys Ukrainaan ja sen seurauksena syntyneet 
maailmanlaajuiset seuraukset ovat viimein 
avanneet silmämme 105-vuotiaassa isänmaas-
samme. Sinisilmäisyyden sekä suomettumisen 
aika on viimein ohi, on aika tunnustaa tosiasi-
at. Tästä erinomaisena esimerkkinä toimivat 
valtiojohdon toimet niin Natoon hakeutumi-
sen, puolustusmäärärahojen lisäämisen kuin 
venäläisten kiinteistökauppoihin puuttumisen 
osalta.

Emme varmuudella voi tietää mikä on har-
hautusta, disinformaatiota, mutta se mitä 
voimme varmuudella tehdä, on ennakoida 

ja varautua, sekä harjoitella ja valmistautua. 
Tässä varautumisessa ja valmistautumisessa re-
servi- ja vapaaehtoisella maanpuolustustoimin-
nalla on keskeinen rooli yhteiskunnassamme.

Piiriemme yhdistysten osalta meillä on nyt 
mitä mainioin paikka vastata kasvaneeseen 
kysyntään sekä osoittaa monimuotoisella toi-
minnallamme keskeinen roolimme ja osaami-
semme kokonaisturvallisuuden, varautumisen, 
valmistautumisen sekä historian ja perinteiden 
kunnioittamisen sekä niiden edelleen saattami-
sen osalta. Voinemme jo tässä vaiheessa todeta, 
että kokonaisturvallisuustilanteen muutos on 
vaikuttanut vahvan positiivisesti piiriemme jä-
senyhdistysten jäsenmääriin. 

Saadessanne tämän lehden on kuluva vuosi 
jo lähes päätöksessään.  Yhdistystoiminnan 
osalta kiireinen syyskokouskausi sekä itsenäi-
syyspäivän juhlallisuudet ja perinnetilaisuudet 
ovat takanapäin ja on aika rauhoittua joulun 
viettoon läheistemme kanssa sekä suunnata 
katseitamme kohti tulevaa vuotta.

Tässä kohtaa on siis erinomainen hetki on-
nitteluille ja kiitoksille. Haluan osoittaa reser-
vipiiriemme osalta mitä parhaimmat onnittelut 
kaikille itsenäisyyspäivänä ylennettyille ja pal-
kituille, sekä kiittää Teitä maanpuolustukselle 
ja vapaaehtoiselle reservitoiminnalle antamas-
tanne korvaamattomasta panoksestanne. 

Kiitos reservipiiriemme yhdistyksille ja nii-
den kaikille jäsenille, jotka omalla toimin-
nallaan mahdollistavat arvokkaan reservitoi-
minnan jatkumisen maakuntamme alueella. 
Ilman Teitä ei olisi reservipiirejä ja Teidän 
toimintanne ansiosta varsinaissuomalainen 
maanpuolustusosaaminen sekä -henki pysyvät 
vahvoina vuodesta toiseen.

Kiitos veljespiirillemme, Reserviläispiirille, 
kuluneesta vuodesta ja erityisen iso kiitos 
kaikille yhteistyötahoillemme erinomaises-
ta yhteistyöstä ja tuestanne kuluneen vuo-
den osalta. Yhdessä olemme ja saavutamme 
enemmän!

Pertti Mäenpään runon säkein haluan toivot-
taa Teille kaikille hyvää ja rauhallista joulun 
aikaa sekä mitä parahinta uutta vuotta:

”Teille kuului käsky rajoillamme seistä, Oli 
tehtävänne silloin mahdoton. Sinne jäivät ikui-
sesti monet teistä. Teki valintojaan käsi kohta-
lon. Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme. Se 
on sitä vuoksi suuren urheuden. Nöyrin mielin 
Suomen lippuun katsokaamme.

Kiitos teidän, se on sinivalkoinen.”

Juha-Pekka Sainio
kaptl.res.

puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri r.y.

On aika kiitosten

Joulun alla on tullut tavaksi tehdä 
tiettäväksi joulun pakanalliset 
juuret. Suomen sana ”joulu” 

onkin muinaiskandinaavista alkupe-
rää. Wikipedia tietää miten ”joulun 
ajankohta on muinaisen roomalaisen 
kalenterin talvipäivänseisauksen päi-
vämäärä”. 

Joulun ei -kristillistä alkuperää pi-
detään melkein itsestään selvänä. Kris-
tillisen joulun alkuperä on kuitenkin 
huomattavasti monisäikeisempi. En-
simmäiset kristityt eivät viettäneet syn-
tymäpäiviä, koska Vanha Testamentti 
kieltää niiden vieton. Siksi Jeesuksen 
syntymäjuhla on muita kristikunnan 
suuria juhlia selvästi nuorempi. Sen 
vietto vakiintui vasta 300-luvulla. 

Kristittyjä kiinnosti Jeesuksen kuo-
linpäivä. Se on juutalaisen kalenterin 
mukaan Nisankuun 14. päivä. Vas-
taava päivämäärä roomalaisessa ka-
lenterissa oli 25.3. Aikansa ajatteluta-
van mukaan merkkihenkilöt kuolevat 
syntymäpäivänään. 25.3. on Marian 
ilmestyspäivä. Luukaan evankeliumin 
mukaan Marian raskaus alkoi, kun en-
keli Gabrielin ilmestyi Marialle. Kun 
tämän laskutavan mukaan mennään 
Marian ilmestyspäivästä yhdeksän 
kuukautta eteenpäin, ollaan joulupäi-
vässä. Kristillisen joulun ajankohta 
määräytyisikin siis kristillisen uskon 
ytimestä, Jeesuksen kuolemasta ja 
ylösnousemisesta. 

Keisari Aurelianus perusti ”Voitta-
mattoman auringon juhlan” vuonna 
274 jKr. Päivämääräksi hän määräsi 
25.12. Voi siis olla, että pakanallinen 
juhla perustettiin vastavetona kristilli-
selle joululle eikä päinvastoin. Tietoja 
kristillisen joulun vietosta on olemas-
sa jo vuosikymmeniä ennen Aurelia-
nuksen määräämää juhlaa. Voi myös 
kysyä, oliko ensimmäisillä kristityillä 
mitään syytä kopioida vainoojiensa 
pakanallisia juhlia. 

Kristillinen ajanlasku aloitettiin vas-
ta 500-luvulla. Siksi on mahdoton-
ta tietää Jeesuksen syntymän oikeaa 
päivämäärää tai edes vuotta. Ajan-
laskustamme käytetään häveliäästi 
lyhennettä eea., ennen ajanlaskumme 
alkua. Kristittyinä voimme kuitenkin 
rohkeasti sanoa, että elämme aikaa 
jälkeen Kristuksen syntymän. 

Joulun sanoma on eri aikojen kris-
tityille sama, vaikka juhlatavat ovat 
muuttuneet. Enkelin viesti kuuluu tä-
näänkin näin: ”Älkää pelätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle. Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. 
Hän on Kristus, Herra”. Viesti Juma-
lan ihmiseksi syntymisen ihme hiljen-
tää tänäkin vuonna. Enkelin viesti 
älä pelkää kuuluu vuoden jokaiselle 
päivälle. 

Petri Sirén 
  Rymättylän kirkkoherra

M aassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. 
Tämä toteamus on meille kaikille 
tuttu osa jouluevankeliumia, jo-

ta näinä päivinä luetaan ja kuunnellaan 
turuilla ja toreilla. Vaan toteutuuko tämä 
arkielämässä? Meillä Suomessa on peri-
aatteessa rauha, mutta runsaan tuhannen 
kilometrin päässä Ukrainassa rauhasta ei 
ole tietoakaan. Siellä päivittäin kuolee ih-
misiä ja infrastruktuuria tuhoutuu Venäjän 
hyökkäyksen ja siviilikohteisiin kohdistuvien 
iskujen vuoksi. Suuri osa ukrainalaisista on 
päivittäin ilman sähköä, lämpöä ja vettä ja 
merkittäviä alueita itsenäisestä Ukrainasta 
on toisen valtion, Venäjän valloittamana. 
Kaikki tämä vaikuttaa välillisesti koko Eu-
rooppaan ja meihin suomalaisiin. 

Meillä ei toki ihmisiä kuole pommitusten 
ja sodan vuoksi, mutta seurannaisvaikutukset 
tuntuvat meillä muun muassa sähköhinnan, 
polttoaineenhinnan, ruuanhinnan ja muiden 
kustannusten merkittävänä nousuna sekä mo-
nina muina asioina. Nämä vaikuttavat meidän 
arkiseen elämäämme eri tavoin, mutta eivät 
toki ole mitään verrattuna ukrainalaisten kärsi-
mykseen. Siksi meidän on kestettävä ja tuettava 
toisiamme, jotta selviämme näistä vaikeista 
ajoista ja maassa säilyy rauha.

Miten sitten tuo toinen osa; ihmisillä hyvä 
tahto? Kun seuraa keskusteluja sosiaalisessa 
mediassa tai perinteisessä mediassa, niin tuntuu 
tuo hyvä tahto olevan myös hukassa nyky-
suomalaisilta. Se talvisodan henki ja yhteen 
hiileen puhaltaminen sekä toisten auttaminen, 
jotka pelastivat maamme itsenäisyyden sotiem-

me aikana, vaikuttaa olevan vaipunut unhon 
yöhön. On sitten kysymys poliitikoista, virka-
miehistä, tavallisista kansalaisista tai nuorista, 
niin trendinä tuntuu olevan vastuunpakoilu, 
virheiden etsiminen ja toisten syyttely. Niin ja 
vikahan on yhteiskunnassa tai järjestelmässä, 
ei koskaan itsessä. 

Pitäisikö meidän kaikkien kuitenkin itsek-
kyyden, vastuunpakoilun ja syyttelyn 
sijaan pyrkiä yhdessä löytämään 
ratkaisuja kohtaamiimme ongel-
miin? Siirryttäisiin siis ongelmakes-
keisestä ajattelusta ja toiminnasta 
ratkaisukeskeiseen tapaan toimia. 
Presidentti John F. Kennedy käytti 
virkaanastujaispuheessaan vuonna 
1961 koulunsa rehtorilta kuule-
maansa lausahdusta: ”Älkää 
kysykö mitä maa voi tehdä 
teille – kysykää, mitä te 
voitte tehdä maallen-
ne”. Samaa voisimme 
kysyä tänä päivänä it-
seltämme ja toisiltam-
me: ”Mitä minä voin 
tehdä itseni, läheis-
teni ja isänmaamme 
hyväksi?” 

Yksi tekemisen 
muoto on vapaaeh-
toinen maanpuolus-
tus ja toiminta ko-
konaisturvallisuuden 
parissa. Meillä kai-
killa on mahdollisuus 

osallistua tähän toimintaan omien kykyjen ja 
resurssien mukaisesti. Toimintaan voi osallis-
tua reserviyhdistyksissä, MPK:ssa, erilaisissa 
naisten kokonaisturvallisuusorganisaatiois-
sa tai vaikkapa tässä lehdessä esitellyn So-
tilaskodin mukana. Kaikille löytyy jotain 
tekemistä yhteiskuntamme ja läheistemme 
hyväksi samanhenkisessä joukossa. Vapaa-

ehtoistoiminta on myös oivallinen tapa 
ottaa hieman vapaata arjen oravan-
pyörästä samalla, kun tekee yhdessä 
muiden kanssa hyvää apua ja tukea 
tarvitseville. 

Maailman tilanne, sota Ukrainassa ja 
kotimaiset kriisit eivät varmasti lopu jou-

lun aikana, mutta toivotan silti hyvää 
joulun aikaa kaikille jäsenille 

ja lehden lukijoille sekä lä-
heisillenne jouluevanke-

liumin hengessä ja pa-
rempaa, yhteisöllisem-
pää ja hyväntahtoista 
vuotta 2023. Samalla 
haluan myös kiittää 
kaikkia vuoden ai-
kana lehteen kir-
joittaneita henki-
löitä ja organi-
saatioita. Teidän 
ansiosta lehti on 
niin laadukas 
kuin mitä se on.

Joni Lindeman
päätoimittaja

Mihin menit, talvisodan henki?
Joulun sanoma 
pysyy, ajat 
muuttuvat

PIIRIKIRJOITUS



6/2022 3

Teemu Hietala

On 15. päivä marraskuuta. 
Kello näyttää yli puolenyön 
ja pitäisi olla jo nukkumassa, 

koska herätyskello alkaa kuuden 
aikoihin jo huutamaan. Mutta ei 
oikein meinaisi uni vielä saapua, 
koska keskiviikosta perjantaihin on 
talkoovoimin rakennettu Loimaan 
Laukojien ampumaradalla Loimaan 
Seudun Reserviläisten järjestämää 
Syys-SRA 2022 kilpailua, joten huo-
menna alkava esikilpailu tuo pientä 
tervettä jännitystä mielen päälle. 
Tai sanottakoon että aika suurtakin 
jännitystä ainakin itseni kohdalla 
näin suhteellisen uutena ampujana.

Liityin Loimaan Seudun Reser-
viläisten joukkoon kesällä 2021. 
SRA turvallisen ampujan status 
tuli suoritetuksi syksyllä 2021 ja 
siitä lähtien aktiivisesti mukana 
toiminnassa. Tarkoituksenani olisi 
kertoa teille syyskilpailun tapah-
tumia omasta, uuden ampujan 
näkökulmasta.

Lauantaiaamuna stressin siivit-
tämänä saavun paikalle, luonnol-
lisesti väsyneenä. Alunperin oli 
ennustettu sateista keliä viikonlo-
pun ajaksi, mutta näytti siltä että 
sää pysyy suhteellisen siedettävänä 
ainakin tämän päivän. Odotellessa 
kilpailun käynnistymistä tulee aina 
rupateltua kuulumisia tuttujen ja 
hieman tuntemattomampienkin 
kanssa, joten huomaamatta sii-
nä saikin stressin ja jännityksen 
hälvenemään ennen suoritusten 
alkua. Ja sitten päästään kilpai-
lemaan!

Läpi huurtuvien lasien
Syyskilpailu sisälsi 6 rastia, joissa 
ammuttiin pistoolilla, kiväärillä, 
sekä haulikolla. Rastit sisälsivät 
mukavan monimuotoista suun-
nittelua, haastavaa liikkumis-
ta kiväärillä CQB-olosuhteissa, 
liikkeellelähtöä istuen ja pistooli 
pöydällä, ovien ja luukkujen avaa-

mista, savikiekkojen rikkomista 
pampulla sekä vaikeista asennoista 
ampumista.

Pidin äärimmäisen paljon ras-
tista 5, joka suoritettiin kivää-
rillä ahtaan rakennelman sisältä, 
ja ammuttiin eri tasoilla olevista 
aukoista. Piipun pitäminen sekto-
rien sisällä vaati erityistä tarkkaa-
vaisuutta, kuin myöskin tiettyjen 
taulujen muistaminen useista au-

koista. Toisin taas yhdistelmärasti 
1, jota olin alusta asti hieman 
kauhistellut. Se oli kaikkein pisin, 
sisälsi matalalla olevia aukkoja, 
ja vaikeasti maantasossa olevasta 
aukosta ampumista. 

Huurtuvat ja valahtavat silmä-
lasit tekivät makuuammunnasta 
melkoisen haastavaa, mutta sii-
täkin selvittiin. Oma suoritukseni 
oli hidasta, ja se näkyi lopulli-

sessa sijoituksessa, mutta hyvät 
osumat kuitenkin pelastivat hie-
man. Nyt kotiin rauhoittumaan 
ja valmistautumaan huomiseen 
koitokseen.

Paikkarin roolissa 
oppia muilta
Sunnuntaiaamu toi tullessaan 
kipeät jalat, kipeän selän, mutta 
myös äärimmäisen hyvän fiiliksen 

eilisestä kilpailusta. Nyt kuitenkin 
oli aika lähteä jälleen radalle ja 
laittaa huomioliiviä päälle! Pai-
kalle saapuessa taas rupatellaan ja 
vaihdellaan kokemuksia eiliseltä ja 
pienen sähläilyn jälkeen saadaan 
homma taas rullailemaan ja pää-
kilpailu alkamaan.

 Toimin rastilla 6 paik-
karina tuttujen harrastajatoverien 
seurana, joten vaikka homma on 
suhteellisen yksitoikkoista, on se 
silti mukavaa touhua. Paikkarina 
saa mukavasti samalla tarkkailtua 
muiden ampujien tekniikkaa ja ot-
taa oppia suorituksista ja varuste-
ratkaisuista. Aika kului mukavasti 
myös joidenkin odottavien ampu-
jien kanssa jutellessa ja mielipitei-
tä ja kokemuksia vaihdeltaessa. 
Kyllähän se pieni sadekin sieltä 
sitten tuli, mutta onneksi ei ole 
keli vielä kovin vilpoinen ja päi-
vän kohokohtahan on kun pääsee 
hakemaan ensimmäisen kupillisen 
kahvia ja makkaran grillistä, taas 
jaksaa tarroja lätkiä ja tarkenee 
hienosti. 

Viimeisten ampujien jälkeen li-
sää kahvia ja makkaraa naamaan, 
odottelemaan lopullisia tuloksia 
ja puhumaan kaikkea turhaa ja 
enemmän turhaa. Koko kilpailun 
lopputulokset kertoivat, että ylsin 
sijalle 50. Koko kilpailun osan-
ottajamäärä oli 82, joten en pidä 
loppusijoitusta itselleni mitenkään 
huonona vaikka lähempänä häntä-
päätä olenkin. 

Kärkiporukkaan sijoittuneet ei-
vät oikeastaan yllättäneet, he ovat 
todella kovia ampujia. Kilpailu-
viikonloppu oli jälleen mielestäni 
äärimmäisen onnistunut annetuilla 
resursseilla.

Suuri kiitos kaikille kilpailun 
järjestäjille, talkoolaisille, kan-
tiinin väelle ja kilpailijoille jot-
ka tämän kaiken mahdollistivat. 
Suuret onnittelut vielä kaikille 
voittajille. Nähdään seuraavissa 
kilpailuissa.

1 Kössi, Jani AVO H 695.1089 100.0000 % Mynämäen Seudun Reserviläiset

2 Mäkinen, Mikko AVO H 641.2352 92.2496 % Harjavallan reserviläiset

3 Seppänen, Niko AVO H 627.7335 90.3072 % Loimaan Seudun Reserviläiset

4 Pentinmäki, Jari AVO H 612.3695 88.0969 % Pöytyän Seudun Reserviläiset PORA

5 Ruohonen, Tony VAKIO H 7.62 604.9075 87.0234 % Mynämäen Seudun Reserviläiset

6 Kuuskoski, Sakari AVO H 598.3585 86.0813 % Kyrön seudun reserviupseerit ry

7 Salo, Jani AVO H 578.5061 83.2252 % Loimaan Seudun Reserviläiset

8 Uusitalo, Mikko AVO H 531.7321 76.4962 % Varsinais-Suomen reserviläisampujien k

9 Lujan, Reino AVO H, 50v, 531.4577 76.4568 % Loimaan Seudun Reserviläiset

10 Vainio, Niku AVO H, 514.1784 73.9709 % Kaarinan Piikkiön reserviläiset

Syys-SRA yhdistetyt tulokset:

Kovatasoinen Syys-SRA veti Loimaalle yli 90 ampujaa

Kipeitä jalkoja ja hyvää fiilistä

 Jani Salo

Pitkä yhdistelmärasti vaati myös notkeutta.

Pistoolirastilla kiekko”dronet” piti 
tuhota ennen ampumasuoritusta.

Jani Salo

Lähtöasento istuen, pistooli ja lipas pöydällä.

Marko Silvander
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Jouko Fossi 

Kun ensimmäisen kerran kuu-
lin Pekka Toverin puhuvan 
televisiossa, tunnistin tuttua 

aksenttia hänen puheessaan. Tar-
kistin Wikipediasta hänen tietonsa 
ja kas, meillä oli sama syntymä-
paikka, tuo viime aikoina vanhain-
kodin myynnistä julkisuutta saanut 
Kankaanpää. Hän on kuitenkin 16 
vuotta nuorempi. Jo viime kevää-
nä sitten soitin hänelle ja kerroin 
muun muassa, että muistan vielä 
kun lapsuuden naapurin leivinuu-
nin muurasi Edvin Toveri. Pekka 
muisteli hänen olleen sukua. Pekan 
isä, kapteeni Raimo Toveri sattui 
olemaan siskoni koulukaverikin.

Kutsuin hänet silloin pitämään 
esitelmän Turun kansalliset seni-
orit ry:n kevätkokoukseen. Kii-
reistään johtuen hän ei  ehtinyt 
Turkuun, mutta lupautui Teams-
yhteydellä kertomaan Ukrainan 

tilanteesta ja näin sitten jo 10. 
maaliskuuta saimme kuulla hän-
tä valtion virastotalolla pidetyssä 
kokouksessamme.

Kenraalimajuri veti väkeä
Kommentoidessaan Ukrainan ti-
lannetta päivittäin julkisuudessa 
johti tämä siihen, että varsinais-
suomalaisten maanpuolustuspe-
rinneyhdistysten puheenjohtajien 
yhteisessä kokouksessa syksyn 
ohjelmaa miettiessämme esitin 
Pekka Toverin kutsumista kerto-
maan ”Mitä tiedämme Ukrainasta 
tänään”. Olemme Turussa ryhty-
neet pitämään yhteistilaisuuksia 
saadaksemme runsaammin yleisöä 
paikalle, kuin yhdistyksittäin pi-
detyissä tilaisuuksissa. Tämä on 
esiintyjienkin kannalta motivoi-
vampaa.

Yhteistyöyhdistyksiä tässä ta-
pauksessa olivat Vapaussodan 
Varsinais-Suomen perinneyhdis-

tys ry, Porin Prikaatin killan Tu-
run alueosasto, Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien perinnekilta ry, JP 
27:n Perinneyhdistyksen Varsinais-
Suomen osasto, Varsinais-Suomen 
Lottaperinneyhdistys ry sekä Tur-
vallisuustieteellinen yhdistys ry.

Otimme ennakkoilmoittautumi-
set käyttöön henkilömäärän selvit-
tämiseksi etukäteen .

 Kenraalimajuri veti vä-
keä. lokakuun 20. päivänä klo 
14 pidettyyn tilaisuuteemme il-
moittautui 117 henkeä. Heikkilän 
kasarmin sotilaskoti oli täynnä. 
Esityksen lopuksi käytiin vilkas 
keskustelu. Ukrainan tilanne on 
jo huomattavasti muuttunut sen 
jälkeen, joten sen kertaamista en 
pidä aiheellisena.

  Turun Ilmasilta ry oli saanut 
Pekka Toverin esiintymään sama-
na iltana.

Siihen tilaisuuteen osallistui 170 
henkeä.

Pekka Toveri veti Heikkilän 
sotilaskodin täyteen

KUVALÄHDE: Jouko Fossi
Kuvateksti: Pekka Toveri on hyvä ja kysytty puhuja.
 

Kuvateksti: Heikkilän sotilaskodista ei vapaata tuolia 
löytynyt.

Veijo Lindgren

Raision Reserviläisten 60-vuo-
tisjuhlaa vietettiin 1. loka-
kuuta Raision kaupunginta-

lolla.
Lämminhenkiseen, juhlavaan ja 

arvokkaaseen tapahtumaan osal-
listui runsas määrä kutsuvieraita, 
jäsenistöä sekä muuta juhlaväkeä.

Laivaston soittokunta vastasi 
komeasti musiikkipuolesta, solis-
tin kera.

Sotilaskotisisaret järjestivät ja 
tarjoilivat ruokailun, kakun sekä 
kahvin rautaisella ammattitaidol-
la.

Ennen juhlaa yhdistyksen hal-
litus laski omaisten läsnä ollessa 
seppeleen edesmenneen kunniapu-
heenjohtajamme Rauno Suovasen 
(1946-2019) haudalle.

Juhlissa kiitospuheenvuoroja ja 
tervehdysten pitäjiä oli useita. Juh-
lapuheen piti Reserviläisliiton toi-
minnanjohtaja Minna Nenonen.

Juhlassa palkittiin myös yhdis-
tyksen aktiiveja ja Kunniajäseneksi 
kutsuttiin pitkäaikainen jäsenem-
me, kersantti res. Raimo Läksy.

Juhlallisuuksien jälkeen iso osa 
jäsenistä lähti yön yli juhlaristei-
lylle ruotsinlaivalle.

Kotiin palattiin seuraavana ilta-
na hyväkuntoisina.

Juhla jatkui Itämeren aalloilla
Yhdistyksen juhlavuotena on ta-
pahtunut paljon. Merkittävää on 
ollut jäsenmäärän kasvu yli kak-
sinkertaiseksi. Korona rajoitusten 
poistuttua olemme pystyneet tar-
joamaan monenmoista toimintaa 
uusille sekä vanhoille jäsenille. 
Ammunta on luonnollisesti ollut 
kysytyintä ja sitä onkin pystytty 
järjestämään. Luentoja, liikuntaa 
ja kurssitusta on myös lisätty.

Raisio päivien Killin markki-
noille osallistuminen oli yhdistyk-
selle merkityksekäs.

Yhdistys haki historiansa en-
simmäistä kertaa pienkeräysluvan 
poliisilta.

Pienkeräykseen liittyvät kirjeet 
lähetettiin Raisiolaisille yrityksille.

Keräyksen tuotoilla ja muiden 
avustusten auttamina, olemme nyt 
pystyneet ostamaan yhdistykselle 
asekaapin ja kaksi reserviläiski-

vääriä varusteineen. Lisähankin-
toja teemme ensi vuonna.

Palkitsemistoimikunta sai juh-
lavuonna valmiiksi yhdistyksen 
uuden palkitsemismuodon. Yhdis-
tyksen omat ansiomitalit ja ansio-

ristit menivät ensimmäistä kertaa 
jakoon aktiivisille jäsenille itse-
näisyyspäivänä, kaupungintalolla.

Kiireisen juhlavuoden jälkeen, pi-
dämme huolen siitä että tulevaisuu-
dessakin meillä on katse eteenpäin.

Jäsenmääränsä tuplannut 
Raision Reserviläiset täytti 60 vuotta

Veijo Lindgren

Jäsenet saivat 60-vuotisjuhlassa mitaleita ansiokkaasta maanpuolustus-
työstä. Eturivissä vasemmalla kunniajäsen Raimo Läksy, Päivi Tuhkalai-
nen, Jari Holmberg, Tomi Muurinen ja takana Henri Jaatinen, Markku 
Kortelainen ja Jouni Kokkonen. Mitalin saajista poissa oli Jani Kokkonen. Raimo Läksy sai kunniajäsenyytensä rennoissa tunnelmissa.
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Seppo Kaila

Turun Rannikkotykistökillan 
60-vuotisjuhlaa vietettiin tar-
kalleen killan perustamispäi-

vän 19.11.1962 lauantaina 19.11. 
Valtion virastotalon Aitiopaikka-
salissa 114 kiltalaisen ja kutsuvie-
raan voimin. Juhla käynnistettiin 
komeasti 23-henkisen Laivaston 
soittokunnan tulkitseman Suoma-
lainen Veljeslaulun sävelin. Killan 
puheenjohtaja Heikki Pohjanvirta 
toivotti vieraat tervetulleeksi samal-
la kertoen killan alkutaipaleesta ja 
sen perustaneista, joista monella 
oli sotaveteraanina myös aselajin 
tosikokemuksia.Tervetulopuheen 
jälkeen puheenjohtaja kehotti nos-
tamaan maljan juhlan kunniaksi.

Perinteen mukaan vuosijuhlassa 
jaetaan myös huomionosoituksia ja 
palkitaan ansioituneita. Killan stan-
daarit jaettiin Lauri Pohjanvirralle ja 
Aarne Siikarlalle. Killan iso teräslau-
tanen luovutettiin Tapio Maijalalle. 
Rannikon Puolustajain ansiomitalin 
tykinputket jaettiin Heikki Pohjan-
virralle, Pertti Mäenpäälle ja Pentti 
Sillanpäälle. Kyseinen ansiomitali 
luovutettiin Marja-Liisa Pohjanvir-
ralle, Pasi Pohjolalle ja Seppo Kailalle.

Juhlapuheen pitäjäksi kutsuttuna 
astui puhujapönttöön Eero Joutsi-
koski, jonka jo pidemmältä ajalta 
tiedämme erittäin taitavaksi ja vä-
rikkääksi sanankäyttäjäksi. Vaik-
ka tiedämme jo etukäteen Eeron 
yllättäväksi tilanteen ja huumorin 
hallitsijaksi, yllätys tuli kuitenkin 
välittömästi. - Saatiin kovaäänisesti 
TULIKOMENTOJA-käsky, jonka 
salista toisti vielä kuuluvammin van-

hasta kokemuksesta entinen linnake-
päällikkö Sakari Kinnarinen. Poikien 
källi! Salin huomio oli näin lukittu. 

Eero kertoi aluksi omia kokemuk-
siaan varusmiesajoiltaan ja siirtyi 
siitä laajemmin aselajin värikkäisiin 
vaiheisiin. Mielenkiintoista Eeroa, 
kuten aina. Vapaan sanan aikana 
mikrofoniin tarttuivat Turun kau-

punginvaltuuston puheenjohtaja 
Mika Maaskola, Rannikkoprikaa-
tin komentaja kommodori Marko 
Laaksonen ja kontra-amiraali Pertti 
Malmberg, ilmoittamalla ettei hä-
nen äänenkäytössä mikrofonia pal-
jon ole tarvittu. 

Tämän hyvin kokeneen ran-
nikkoupseerin puheenvuorosta jäi 

mieleen erityisesti se vaihe hänen 
virkaurallaan, jossa sai kuulta-
vaksi komentaja-salaisena asiana 
päätöksestä rannikkotykistöase-
lajin yhdistämisestä Merivoimiin. 
Siinä oli tehtävä täysin itsenäisiä 
omakohtaisia päätöksiä, joista 
ei ollut mahdollista kenenkään 
kanssa keskustella. Oma ratkaisu 

tuntui olevan kuitenkin oikea!
Juhlamme on jo nyt saanut run-

saasti myönteistä palautetta, minkä 
järjestäjinä otamme tietysti nöyränä 
vastaan!

Laivaston soittokunnan 23 soit-
tajan luomat tunnelmat tekivät ti-
laisuudesta omalta osaltaan unoh-
tumattomat.

AJANKOHTAISTA ALUETOIMISTOLTA

Aluetoimiston poikkeuksellinen vuosi
Vuosi alkaa taas olla lopuil-

laan ja tässä vaiheessa voi 
laatia lyhyen tapahtumail-

moituksen vuoden 2022 osalta. 
Vuosi vaihtui muutaman aiem-
man vuoden kaltaisesti ja valmis-
telut keskittyivät edelleen siihen, 
miten lakisääteiset tehtävät saa-
daan täytettyä Koronan vaiku-
tuspiirissä, sekä miten ja millä 
aikataululla sisäisiä Korona exit 
toimenpiteitä olisi mahdollista 
käynnistää. Vuoden ensimmäisi-
nä päivinä alkoi tietoisuuteen hii-
piä viestejä Venäjän mahdollisista 
aggressioista Ukraina suunnalla. 
Venäjän hyökkäys 24.2.2022 lo-
petti käytännössä Koronan, ja 
koko huomio kiinnittyi Ukrainan 
kansan ja sen armeijan toimin-
taan hyökkäyksen torjumiseksi. 

Sodan eteneminen ja hyökkäys-
tä seuranneet valtionjohdon no-
peat päätökset Natoon liittymi-
seksi vaikuttivat toimintaan myös 
aluetoimistossa, vaikkakaan eivät 
ehkä niin paljon kuin muualla 
Puolustusvoimissa. Ensimmäiset 
heijasteet tulivat tehtävinä tar-
kastaa keskeiset suunnitelmat ja 
erityisesti varmistaa, että tarvit-
taessa liikekannallepano hoituisi 
suunnitellusti. Tähän suunni-
telmavalmiuden tarkastukseen 
osallistuvat myös keskeisimmät 
reserviläisemme. Reserviläisten 
sitoutuminen tehtäviinsä on erit-
täin korkeaa, ja lyhyellä varoitus-

ajalla kaikki avainpelaajat saatiin 
siviilitöistään käyttöömme. Suun-
nitelmavalmiuden tarkastuksen 
osalta palaute Maavoimien 
erikunnasta oli erinomainen ja 
todettakoon, että päivityksiä ei 
juurikaan tarvinnut tehdä. Ai-
empina vuosina tehty työ on siis 
tehty huolella.

Toinen asia, joka näkyi sel-
keästi aluetoimiston arjessa, 
oli nopeasti lisääntynyt resurssi 
kertausharjoitusten toimeenpa-
nemiseksi. Osittain se vaikutti 
aluetoimiston omiin harjoituk-
siin, joiden määrä lisääntyi jonkin 
verran, mutta eniten lisääntyneet 
kh-vuorokaudet näkyivät muiden 
joukkojen harjoitusten käskyttä-
misissä ja käskytyksen jälkeisten 
anomusten ja yhteydenottojen 
käsittelyssä. Asiakaspalvelumme 
ja asevelvollisuusasioiden käsit-
telijät saivat tehdä täyden päivä-
työn hakemusten käsittelemiseksi 
säällisessä ajassa, sekä kaikkiin 
yhteydenottoihin vastaamiseksi. 
Yhteydenottojen määrä kasvoi 
myös siltä osin, että reserviläisten 
halu saada tietää oma sodan ajan 
sijoituksensa lisääntyi. 

Viranomaisten rekistereistä 
saaman tiedon jakaminen ei kui-
tenkaan nykyisellä lainsäädän-
nöllä ole kovin yksinkertaista, 
ja puhelimessa ja sähköpostitse 
ei tätä tietoa voida antaa. Tur-
vallisuustason noston ja Heikki-

län alueen liikkumisrajoitusten 
myötä myös asiointi toimistol-
la hankaloitui. Tietoa pyrittiin 
jakamaan kevään aikana järjes-
tämällä erillisiä asiakaspalvelu-
päiviä, jolloin asiointi Heikkilän 
alueella saatiin koordinoitua. 
Vaikka alueella liikkumista on 
hieman helpotettu, niin vieläkään 
ei ole päästy osaltamme täyteen 
palvelutasoon, koska turvalli-
suusjärjestelyt eivät mahdollista 
kasarmin ulko-ovien pitämistä 
avoinna, ja toimiston ovelta pää-
see sisälle vain soittamalla asia-
kaspalvelun numeroon.  

Toiminta koronaa edeltävällä 
tasolla
Harjoitukset olivat luonnollisesti 
keskeinen osa aluetoimiston ar-
kea. Kesäkuun alussa järjestettiin 
maakuntakomppanialle kahden 
päivän valmiudellinen kertaus-
harjoitus, johon osallistumisak-
tiivisuus oli ilahduttavaa. Lisäksi 
perinteinen VEH kokonaisuus 
MYRSKY järjestettiin valmistavi-
en harjoitusten pohjalta kahdes-
sa vaiheessa loka-marraskuussa. 
MYRSKY:jen päämääränä oli 
tänä vuonna maakuntakomppa-
nioiden taisteluvalmiuden paran-
taminen sekä taistelukoulutusyk-
sikön osaamisen kehittäminen. 

Harjoitukset järjestettiin tais-
teluammuntoina molempien 
maakuntiemme maakuntakomp-

panioille MPK:n ampumakou-
luttajien toimiessa ammuntojen 
toimihenkilötehtävissä. Harjoi-
tustoiminnan osalta pääharjoi-
tus oli syyskuun alussa järjestetty 
paikallispuolustusharjoitus. Sen 
onnistumisesta lankeaa suuri 
kiitos operatiivisen sektorimme 
henkilöstölle ja luonnollisesti 
aktiivisille reservin toimijoille, 
harjoitusjoukon PO-tehtävissä, 
reserviläiskoulutajina ja vasta-
toimintaosastossa.

Vuoden aikana maanpuolus-
tustapahtumien määrä palasi lä-
hes Koronaa edeltävälle tasolle. 
Merkittävää roolia aluetoimis-
tolle näyttelevät reserviläisten 
ylennystilaisuudet. Tilaisuu-
det toteutetaan maakunnittain. 
Kesän tapahtumat järjestettiin 
varuskunnissa Heikkilässä ja 
Säkylässä. Itsenäisyyspäivänä 
ylennettyjä juhlittiin Raumalla ja 
Turun linnan juhlavissa tiloissa. 
Ylennystilaisuudet ovat ensisijai-
sesti reserviläisten tapahtumia, 
jonka vuoksi haluamme kutsua 
paikalle mahdollisimman paljon 
ylennettyjä. 

Koska ylennettyjen määrä var-
sinkin Varsinais-Suomessa ylittää 
tilojen paikkamäärin, niin kut-
sut tilaisuuksiin kohdennetaan 
ylimpiin upseerin ja aliupseerin 
arvoihin ylennettyjen lisäksi nii-
den joukkojen sotilaille, joiden 
toimeenpanosta tai sodan ajan 

johtamisesta vastaavat oman 
alueemme joukko-osastot ja 
hallintoyksiköt. Ylennettyjen 
lisäksi tilaisuuksiin on kutsuttu 
keskeisten alueellisten reservi-
läis- ja maanpuolustusjärjestöjen, 
toimintaa tukevien säätiöiden ja 
yhdistysten, sekä alueen keskeis-
ten Puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen yksiköiden edustajat.

Rauhallista joulun aikaa ja 
erinomaista uuttavuotta.

Petteri Iitti 
everstiluutnantti

toimistopäällikkö / L-SALTSTO

Turun Rannikkotykistökilta 60 vuotta

Seppo Kaila

Eero Joutsikosken juhlapuhe ei ollut kuivakka tai väritön.

Eero Joutsikosken juhlapuhe ei ollut kuivakka tai väritön.

Juhlassa palkittiin ansioituneita kiltalaisia.
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Oripään Reservialiupseerit ry. valittiin Vuoden oripääläiseksi 

Voittajia koko yhdistys

Suvi Lähteenmäki

Oripään Reservialiupseerit 
ry. valittiin Vuoden ori-
pääläiseksi. Yhdistys täytti 

vuoden alussa 60 vuotta, mutta 
vallitsevasta epidemiatilanteesta 
johtuen varsinaiset juhlat on siir-
retty pidettäväksi vasta vuoden 
2023 puolella. Merkkivuosi hui-
pentui Oripään joulunavauksessa 
ensimmäisenä adventtina, jolloin 
julkistettiin historian ensimmäisen 
Vuoden oripääläisen valinta. 

Valintaperusteissaan kirjaston-
johtaja Mari Kujanpää perusteli 
valintaa näin: kuluneena vuonna 
60 vuotta täyttänyt yhdistys on 
mukana todella monipuolisesti 
ja näkyvästi Oripäässä. He osal-
listuvat syksyllä ensimmäisenä 
koulupäivänä suojatien ylitysten 
valvontaan, ovat mukana Itse-
näisyyspäivän kunniavartios-
sa, sytyttävät sankarihaudoille 
kynttilät ja järjestävät vuosittain 
Villen Jotoksen. Puheenjohtaja 
Anssi Isotalo ja sihteeri Suvi Läh-
teenmäki vastaanottivat kunnia-
kirjan ja oripääläislähtöisen Päi-
vi Liinojan valmistaman upean 
kynttilälyhdyn, mikä tuo iloa ja 

valoa pitkälle tulevaisuudessa-
kin.

Järjestyksessään 8. Villen jo-
tos järjestettiin lokakuun lopulla 
Oripäänkankaalla. Jotos kasvaa 
vuosi vuodelta ja tänä vuonna 
mukana oli 92 partiota. Ensim-
mäistä kertaa oli myös lyhennet-
tävä ilmoittautumisaikaa, sillä 
nykymuodossa aletaan olemaan 
jo partioiden määrän suhteen 
äärirajoilla. Kuudelta muutaman 
minuutin välein liikkeelle lähte-
vät partiot tulee saada liikkeelle 
parin tunnin sisään siten, ettei 

jotoksen kesto kuitenkaan ylitä 
puolta yötä. Rasteille ei myös-
kään saa syntyä ruuhkaa.

Villen jotoksella oli 10 tehtä-
värastia, joista vastasivat lähi-
seudun yhdistykset ja oman yh-
distyksen jäsenet. Rastinpitäjät 
ovat olleet mukana jo vuosia, 
mikä edesauttoi sujuvaa toteu-
tusta. – Rastinpitäjät olivat iha-
nia, totesi erään partion johtaja. 

Partiot muodostuivat 3-5 hen-
kilöstä; oli perhekuntia, ystäviä, 
työkavereita jne. Rastitehtävät 
eivät vaadi erityistaitoja. On 

tunnistamistehtäviä, tarkkuut-
ta, ensiapua, huumorimielelläkin 
tehtyjä rasteja. Tänä vuonna par-
tiot saivat lähtiessään reitille mu-
kaansa Kieku Oy:n lahjoittaman 
kananmunan, mikä tuli tuoda 
ehjänä takaisin maaliin. Tämä-
kin tehtävä onnistui 90 partiolta! 
Kieku-muna pääsi usean partion 
mukana myös jälkilöylyihin. 

Jotoksesta ensi kertaa 
maksullinen
Ensimmäistä kertaa jotoksesta 
tehtiin maksullinen tapahtuma, 

sillä tapahtuman kasvaessa, kas-
vaa myös kulut. Oripään Reser-
vialiupseerit ry päätti jakaa osal-
listumismaksuista 5 % voittajan 
valitsemalle rekisteröityneelle 
yhdistykselle. Voittajapartio Or-
Po Laura Mäntysaaren johdolla 
päätyi tekemään 460 euron lah-
joituksen Oripään koulun van-
hempainyhdistykselle. 

Jotokseen oli tutustumassa 
myös Reserviläisurheiluliittoon 
juuri valittu jotoskehittäjä Janne 
Welin, joka vakuuttui oripääläis-
ten osaamisesta. Vuodesta 2015 
alkaen järjestetystä jotoksesta on 
kehkeytynyt vuosien saatossa yh-
distyksen merkittävin tapahtu-
ma, mikä tänäkin vuonna liikut-
ti noin 500 henkilöä maastossa 
iltahamärissä suunnistustaitoja 
harjoittaen. 

Onnistuneesta tapahtumasta 
on kiittäminen idean isää Ville 
Auramaata, ratamestaria Matti 
Kulmasta, rastihenkilöstöä sekä 
muuta talkooväkeä. Tulevaisuus-
kin on turvattu, sillä jo yli 60 
partiota on ilmoittanut olevansa 
mukana ensi vuonnakin. Villen 
Jotos on tuttuun tapaan loka-
kuun viimeisenä perjantaina.

Partio Mökkimuijat Oripään kuntoportaissa.

Suvi Lähteenmäki

Puheenjohtaja Anssi Isotalo vastaanotti Vuoden Oripää-
läinen -tunnustuksen.

Pallokorpraalit kaappasivat kuvaan Ville Auramaan.
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Seppo Posio

Viivytystaistelut joukkojemme 
kohdalta ovat kääntyneet 
loppusuoralle Kannakselle 

itsenäisyyspäivän tietämissä 1939. 
Sää itsenäisyyspäivän aattona on 
pilvinen, suojaa ja usvaa, ajoittain 
lumisadetta. Sanomalehtien mukaan 
on hallituksemme Ruotsin Mosko-
van ministerin välityksellä pyytänyt 
Suomen ilmoittamaan jälleen olevan 
halukas neuvotteluihin ja valmis 
myönnytyksiin, jotka eivät vaaran-
na Suomen riippumattomuutta.

- Ei tunnu juuri luultavalta, et-
tä tällä tarjouksella olisi mitään 
vaikutusta, koska venäläiset ovat 
asettaneet Kuusisen hallituksen ja 
julistaneet pitävänsä sitä maan ai-
noana laillisena hallituksena, kir-
joittaa Harald Öhquist.

Itsenäisyyspäivä valkenee aat-
tonsa kaltaisessa säässä. II armei-
jakunnan puhelimet ovat ahkeras-
sa käytössä. Armeijakunnan tehtä-
vänä oli sodan alkaessa viivyttää 
neuvostojoukkojen etenemistä 
kohti pääasemaa, Mannerheim-
linjaa ja pysäyttää puna-armeijan 
hyökkäys pääasemassa Suomen-
lahden ja Vuoksen välisellä alu-
eella. Armeijakunnan 75 kilomet-
riä leveän vastuualueen arvioitiin 
olevan neuvostojoukkojen tärkein 
hyökkäyssuunta. 

 Perkjärvellä oli ollut huolestut-
tava tilanne kun ratsuväki, Polku-
pyöräpataljoona 5 ja osa JR13:n 
joukoista olivat ankarissa taiste-

luissa ja samalla vihollispanssarit 
iskivät kaakosta suomalaisryhmi-
tykseen. Hämeen Ratsurykmentin 
komentaja jäi autoineen linjojen 
väliin, mutta saatiin kuitenkin 
muodostetuksi uusi rintama. On-
nettomuudeksi ratsuväki alkaa 
perääntyä ohi puolustuksessa ole-
van jalkaväen, kun joku rivistöstä 
huusi ”ryssän tankit”.

Seurauksena oli pakokauhu, 
jolloin joukot juoksivat pääpuo-
lustusaseman läpi. Samalla 5. Divi-
sioonan esikuntaan oli tullut tieto, 
että venäläispanssareita oli nähty 
Leipäsuon asemalla, siis muuta-
man kilometrin päässä Manner-
heim-linjasta Viipuriin päin. Tämä 
tieto oli kuitenkin perätön.

-Riisutaan ”lahnat” naami-
oistaan, käskee JR14 komenta-
ja, eversti Polttila, näyttääkseen 
pakeneville, että meillä on pans-
sarintorjuntakalustoa. Lahna oli 
pst-kiväärin peitenimi.

-Muistatko sen, kun hevoset 
hirnuivat ja pojat juoksivat läpi 
linjojen? kysyi silloinen joukku-
eenjohtaja ryhmänjohtajaltaan 
haastattelussani kolmisenkym-
mentä vuotta sitten.

-Kyllä vaan, hyvin Polttila tilan-
teen selvitti, tuumaili rykmentin 
komentopaikan keskuspäällikkö.

Vihollinen nousee maihin 
Laatokalla
Vaala (JR13) oli menettänyt muu-
taman kenttäkeittiön, kaksi ko-
nekivääriä, muuten tappiot olivat 

pienet. Usvaisesta säästä huoli-
matta vihollishävittäjät lensivät 
muiden muassa Kämärän aseman 
yli, jossa niiden onnistui surmata 
konekivääreillään muutamia si-
viilejä.

-Olin matkalla, kun minua al-
koi tulittaa venäläinen maatais-
telukone. Onneksi vieressäni oli 
kivenlohkare, jonka taakse pääsin 
suojaan, mutta kone kiersi aina 
sille puolelle, missä olin. Tätä kissa 
hiirtä - leikkiä kesti tovi, kunnes 
vainolaispilotti antoi periksi, muis-
teli Ensio Viljanen, tapahtuman 
aikaan alun toisella kymmenellä 
ollut poika.

Puolen päivän maissa II AK:n 
komentaja, kenraaliluutnantti Öh-
quist vieraili 5. Divisioonan ko-
mentajan eversti Selim Isakssonin 
luona. Pessimistinen Isaksson ja 
Öhquist lähtevät tapaamaan Polt-
tilaa, joka piti komentokorsuaan 
Muolaanjärven rantamilla. 

Kannaksen Armeijan komentaja 
kenraaliluutnantti Österman on 
huolissaan Kannaksen tilanteista, 
mutta hyökkäykset torjutaan ur-
heasti. Kello 23 armeijakunnasta 
tulee turmanviestejä: Vihollinen 
on tehnyt maihinnousun Laato-
kan rannikolle. Taipaleessa, Itä-
kannaksilla on vihollinen päässyt 
Vuoksen yli ja hyökkäys jatkuu. 

Vastahyökkäystä suunnitellaan, 
mutta Österman ei näe sen menes-
tysmahdollisuutta. Itsenäisyyspäi-
vä on painumassa iltaan Karjalan 
Kannaksella 1939.

Lähteet:
JR 14 sotilaitten kertomukset,
Harald Öhquist, Vinterkriget ur 
min synvinkel,
Gustav Mannerheim, Muistelmat 
II,
Velvollisuus, Kunnia, Tahto, lie-

tolaisten sota-aika, toim. Esko 
Lahtinen,
Seppo Posio, Suomesta ja suoma-
laisista lähellä ja kaukana,
Seppo Posio, Oi, Suomi synnyin-
maa!

Itsenäisyyspäivä 
Kannaksella 1939 

Marraskuun alun tilanne: Pääpuolustuslinja, Mannerheimlinja: Suomenlahti-Summajärvi-Muolaanjärvi-Vuoksi. 
II Armeijakunta: 4.D, 5.D ja 11.D, niiden edessä viivytyksestä vastanneet Uudenkirkon, Muolaan ja Lipolan 
ryhmät. Itsenäisyyspäivän tienoilla vihollinen saavutti Mannerheimlinjan.

Kenraaliluutnantti Harald Öhquist, II AK:n komentaja

Eversti Selim Isaksson, 5.D:n komentaja

Kaarlo Vaala, JR13:n komentaja.



6/20228

RESERVISSÄ 6.12.2022 
YLENNETYT RESERVILÄIS- 
PIIRIEN JÄSENET

Majuriksi
Turunen Vesa Tapio Salo

Kapteeniksi
Hynninen Marko Ilari Salo
Impilä Juha Kristian Turku
Mäkimattila Mikko Tapani Loimaa
Rautu Samuli Antti Sakari Loimaa
Sundholm Tomi Tapani Turku
Suni Jari Mikael Paimio
Wallin Jouni Tapio Vehmaa

Kapteeniluutnantiksi
Katila Matti Eemeli Turku

Yliluutnantiksi
Salmivalli Semu Aappo Tapio Turku
Torppa Antti Juhana Taivassalo
Utriainen Ilkka Lauri Tapani Turku

Luutnantiksi
Hörkkö Mikko Tapani Lieto
Ikonen Jyrki Tapio Naantali
Isolauri Sofia Wilhelmiina  Turku
Kilickesen Mikael Mevlüt Turku
Kuusisto Oskari Johannes Lieto

Lehtonen Matias Juhani Aksel Turku
Leino Mika Olavi Turku
Lindén Jani Jyrki Turku
Murto Kalle Veli Vihtori Salo
Pesonen Janne Aleksi Turku
Riihimäki Mika Viktor-Immanuel Turku
Ruohonen Tuomas Antero Vilhelm Turku

Luutnantiksi (ME)
Koski Valtteri Benjamin Åbo

Sotilasmestariksi
Kaskinen Petri Tapani Uusikaupunki
Koski Mikko Markus Vilhelm Lieto

Ylivääpeliksi
Hannula Jani Matias Kaarina
Sundberg Anssi Tapio Turku
Suvila Jari Keijo Tapani Loimaa

Vääpeliksi
Kuismanen Heli Annikki Pöytyä
Lahti Hannu Tapani Loimaa
Soranko Petri Olavi Vehmaa
Viitanen Topi-Matti Laitila

Pursimieheksi
Aaltonen John Antero Naantali

Ylikersantiksi
Ahonen Henna Marianne Naantali

Eronen Toni Antero Raisio
Henttonen Esa Johannes Turku
Muurinen Tomi Martti Tapani Raisio
Tomminen Jukka Petteri Johannes Kaarina

Kersantiksi
Ekola Jukka Ville Uusikaupunki
Julku Ville Wiljami Raisio
Lähde Juha Olavi Lieto
Rantanen Toni Henri Erik Loimaa
Retva Eetu Aleksi Turku
Virtanen Krista Emilia Turku

Alikersantiksi
Ketola Tommi Mikael Raisio
Myyryläinen Teuvo Tapio Loimaa

Korpraaliksi
Heikkilä Tero Juhani Loimaa
Koivisto Matti Antero Lieto
Lehtonen Joni Sebastian Pöytyä
Mäkilä Lauri Mauriz, Loimaa
Putkonen Jesse Vilho Petteri Turku
Saarinen Timo Veikko Turku
Tsharkov Risto Mikko Antero Loimaa

Ylimatruusiksi
Oksanen Jarno Valtteri Kaarina

Oheinen teksti on everstiluutnantti 
Petteri Iitin puhe Lounais-Suomen 
ylennettyjen reserviläisten juhlassa 
Turun linnassa.

”Herra amiraali, hyvät kutsuvie-
raat ja ennen kaikkea arvon ylen-
nettävät. Reservissä olevan asevel-
vollisen ylentämisen tarkoituksena 
on luoda sodan ajan joukkojen 
sotilasarvoihin perustuva esimies- 
ja johtajuusjärjestelmä. Reservi-
läisten ylennykset rauhan aikana 
perustuvat kertausharjoituksiin, 
vapaaehtoisista harjoituksista saa-
taviin korvaaviin päiviin ja aktii-
visuuteen maanpuolustuksellisissa 
toiminnoissa. Lisäksi ylennettävän 
on saatava ylemmän sotilasarvon 
mukaiseen sodan ajan sijoituk-
seen kuuluva koulutus ja oltava 
sopiva sijoitettavaksi sotilasarvon 
mukaiseen tehtävään sodan ajan 
joukossa.

Te, arvoisat ylennettävät olette 
osoittaneet vuosien aikana sitou-
tuneisuutta maanpuolustukseen 
olemalla aktiivisesti mukana 
harjoituksissa, koulutuksessa ja 
muussa maanpuolustuksellisessa 
toiminnassa. Siksi on ilo ja kun-
nia julkistaa ylennykset sekä on-
nitella teitä sodan ajan joukkojen 
toimeenpanosta ja johtamisesta 
vastaavien esimiestenne, sekä kes-
keisten maanpuolustusjärjestöjen 
edustajien läsnä ollessa.

Turvallisuusympäristömme on 
elänyt jatkuvassa muutoksessa, 
jossa sotilaalliset uhkat ovat voi-
neet muodostua hyvinkin nope-
asti. Viimeisten vuosien aikana 
tapahtunut kehitys on osoittanut, 
että kynnys sotilaallisen voiman 
käyttöön lähialueellamme on pois-
tunut, ja Venäjä on varsin sel-
keästi osoittanut halunsa edistää 
poliittisia päämääriään sotilaal-

lisin keinoin. Venäjän käynnistä-
mä laajamittainen hyökkäys itse-
näisen Ukrainan alueelle omien 
suurvaltapoliittisten päämäärien 
savuttamiseksi ja viimeaikainen 
retoriikka on osoittanut, että so-
tilaallisen voiman käyttöä myös 
meitä vastaan ei voida poissulkea, 
vaikkakaan välitöntä uhkaa ei ole 
nähtävissä.

Puolustusvoimien ensimmäinen 
lakisääteinen tehtävä on Suomen 
sotilaallinen puolustaminen soti-
laallisia uhkia vastaan, ja Suomen 
sotilaallisen puolustuksen ensisi-
jainen päämäärä on ennaltaeh-
käisy. Rauhan aikana osoitetulla 
valmiudella ja puolustuskyvyllä 
muodostetaan kynnys maaham-
me kohdistuvan hyökkäyksen eh-
käisemiseksi. Päätös sotilaallisesta 
liittoutumisesta ja polku Naton 
täysivaltaiseksi jäseneksi tulee en-
tisestään kehittämään kykyä tä-
män kynnyksen muodostamiseksi. 
Naton jäsenyys ei kuitenkaan saa 
tuudittaa meitä liialliseen turvalli-
suuden tunteeseen, ja Puolustus-
voimilta edellytetään jatkossakin 
kykyä Suomen sotilaalliseen puo-
lustamiseen kaikissa olosuhteissa. 
Vastuu Suomen sotilaallisen val-
miuden ylläpidosta ja maamme 
sotilaallisen koskemattomuuden 
turvaamisesta kuuluu nyt ja tule-
vaisuudessa ensisijaisesti suoma-
laisille. 

Suomen sotilaallinen valmius, 
sen joustava säätely, ja puolus-
tuskyky perustuvat suomalaiseen 
asevelvollisuuteen ja koulutettuun 
reserviin, sekä koko maan puolus-
tamiseen ja korkeaan maanpuolus-
tustahtoon. Asevelvollisuusjärjes-
telmämme tuottaa laajan, koulu-
tetun reservin, joka mahdollistaa 
joustavan valmiuden säätelyn ja 
puolustuskyvyn mitoittamisen 

kulloistakin uhkaa vastaavaksi. 
Yleinen asevelvollisuus ja laajaan 
reserviin perustuva puolustuskyky 
ovat puolustuksemme kivijalkoja 
myös sotilasliiton jäsenenä. 

Viimeistään kulunut vuosi, 
jolloin merkittävä määrä liitto-
laismaiden joukkoja on harjoi-
tellut maassamme, on osoittanut 
suomalaisen asevelvollisuusjär-
jestelmän erinomaisuuden. Niin 
maalla, merellä kuin ilmassa toi-
meenpannuissa yhteisissä harjoi-
tuksissa varusmiehistä ja reservi-
läisitä muodostetut joukkomme 
ovat osoittaneet osaamistaan ja 
saaneet kumppanimaiden sotilai-
den varauksettoman arvostuksen. 
Nykymuotoinen asevelvollisuus-
järjestelmä toimii hyvin ja takaa 
kyvyn puolustaa koko maatamme. 

Puolustusvoimien sodan ajan 
joukoista yli 90 prosenttia muo-
dostuu teistä reserviläisistä. Am-
mattisotilaita ei riitä miehistö- ja 
johtotehtäviin kuin murto-osaan 
joukoista. Reserviläisten merkitys 
jokaisessa sodan ajan joukossa on 
tehtävän onnistumisen kannalta 
jopa kriittisen tärkeää. Erityisesti 
reservin johtajat ovat keskeisessä 
asemassa sodan ajan joukon toi-
minnan ja uskottavan sotilaallisen 
puolustuskyvyn luomiseksi. Uskon 
vahvasti, että tulevina vuosina re-
serviläisten ja erityisesti reservin 
johtajien merkitys tulee entises-
tään korostumaan niin sodan ajan 
joukkojen johtajina kuin joukko-
jen kouluttajina.

Viimeisten tutkimusten mukaan 
yli 80 % kansalaisista haluaa, että 
Suomea puolustetaan aseellisesti, 
mikäli maahamme hyökätään. Tä-
mä maanpuolustustahdon ilmaisu 
on historiallisen korkea ja osoit-
taa kansalaisten tukea maamme 
puolustusratkaisuille. Pelkästään 

ulkoiset uhkat ja Puolustusvoimi-
en toimet eivät riitä näin laajalle 
maanpuolustustahdon ilmaisulle. 
Reserviläis- ja maanpuolustusjär-
jestöjen tekemä aatteellinen työ 
on tässä kokonaisuudessa keskei-
sessä asemassa. Järjestöjen tuki 
on merkittävää myös koulutuksen 
näkökulmasta. Reserviläisjärjestöt 
kehittävät jäsenistönsä osaamista 
omissa tapahtumissaan. Liikunta- 
ja ampumatapahtumat edistävät 
kansalaisten maanpuolustukselli-
sia perustaitoja. 

Haluan vielä lopuksi korostaa 
ylennettäville, että reservin johtaji-
na Te olette omalla esimerkillänne 
ja maanpuolustustoiminnallanne 
osoittaneet olevanne ylennyksenne 
arvoisia.  Olen vakuuttunut siitä, 
että te nyt korkeampaan sotilasar-
voon ylennetyt ymmärrätte ylen-
nyksen myötä kasvavan vastuunne 
ja teihin kohdistuvat odotukset 
niin normaaliolojen tehtävissä yh-
teiskunnan osana, kuin isänmaan 
kutsuessa teitä maamme vapauden 
ja itsenäisyyden puolustajina.           

Ylennyksiä ja kunniamitaleja itsenäisyyspäivänä

Turun linna on Suomen ensimmäinen varuskunta ja mitä juhlallisin 
paikka maanpuolustuksellisille tilaisuuksille.



6/2022 9

HUOMIONOSOITUKSET 
6.12.2022

2. luokan Vapaudenristi
Halkilahti, Mikko Markus Salo

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 
(SVR R I)
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ 
orden (FVR R I)
Kiviranta, Esko Emil, kansanedustaja Sauvo

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki (SL R I)
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 
(FLO R I)
Mäki, Heikki Kalevi, johtaja Turku

Suomen Leijonan ritarimerkki  (SL R)
Riddartecknet av Finlands Lejons orden (FLO R)
Berg, Rauno Kalevi, mittausteknikko Paimio
Loukkaanhuhta, Kai Antero, ylikomisario Raisio

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar)
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden (FVR 
Fk)
Einola, Pasi Tapio, pääluottamusmies Turku

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar)
Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden (FLO Fk)

Karenmaa, Pekka Sakari, sivistysjohtaja Raisio

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
kultaristein (SVR M I kr)
Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita 
Ros’ orden (FVR M I gk)
Hillgren, Olavi Johannes, luottamushenkilö Masku
Manner, Markus Mikael, rikosylikonstaapeli Parainen
Matinaho, Veijo Matias, taksiyrittäjä   Salo
Mynttinen, Jorma Tapani, marketpäällikkö Salo
Raitala, Juha Kaarlo Tapio, maatalousyrittäjä Loimaa
Sahla, Vesa Pekka, työpäällikkö, rakennusvalvoja Pöytyä
Tamminen, Petri Eero Erik, asiakaspäällikkö Turku

Reserviläisliitto, kultainen ansiomitali
Mika Nieminen Raisio
Mika Suovanen Raisio

Reserviläisliitto, hopeinen ansiomitali
Lauri Laakso Paimio

Reserviläisliitto, pronssinen ansiomitali
Ari Tammelin Turku

Reserviläisurheiluliitto, pronssinen ansiomitali
Heikki Tegelberg Naantali

V-S Reservipiirien kultainen ansiomitali soljella
Seppo Mäkikangas Turku

V-S Reservipiirien kultainen ansiomitali
Ilkka Lehmus Kaarina

V-S Reservipiirien hopeinen ansiomitali
Henry Lipponen Kaarina

V-S Reservipiirien pronssinen ansiomitali
Niklas Ekman Parainen
Pentti Jalonen Turku
Olli Juntunen Naantali
Jari Kuusela Turku
Jussi Mäkikangas Turku
Ville Mäntysaari Raisio
Jukka-Pekka Suominen Turku
Jaakko Viitala Turku

Ylennyksiä ja kunniamitaleja itsenäisyyspäivänä
Joni Lindeman

Everstiluutnantti Petteri Iitti (selin) valmiina pitämään ylennetyille juhlapuheen.
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Lauri Valtonen

Kolmen vuoden tauon jälkeen Turun 
Reserviupseerit järjesti perinteikkään 
Itsenäisyysjuhlansa 5.12. Marina Pa-

lacen Submarinassa. Juhlaan kokoontui 
seitsemisenkymmentä vierasta edustaen pii-
rin eri yhdistyksiä ja Turun Kadettipiiriä. Il-
lan isäntänä toimi juhlan pääorganisaattori 
Tuomas Pigg.

Avaussanat lausui Turun Reserviupsee-
rien puheenjohtaja Lauri Valtonen, joka 
tarkasteli päättyvää vuotta ja sen esiin 
tuomia positiivisia signaaleja. Valtonen 
nosti esiin sen, että Suomi sai pitkän 
korpivaelluksensa päätökseen ja liputti 
asemansa osana länsimaista, demokraat-
tista järjestelmää, mutta erityisesti hän 
korosti havaintoa siitä, että suomalainen 
maanpuolustushenki ja ei ole kadonnut 
tai haalentunut hiukkaakaan.

Illallisen jälkeen kuultiin työelämäpro-
fessori Jarno Limnéllin puheenvuoro, jos-
sa hän muistutti kuulijoita siitä, kuinka 
tärkeää on johtaa toivoa ja että kansan 
yhtenäisyys menestymiselle on ehdotonta. 
Vaikeinakin aikoina meidän tulisi löytää 
ratkaisut yhdessä, eikä nousta toisiamme 
vastaan. ”Eripuraisuus omissa riveissä 
iskee tuhoisammin kuin vihollisen miek-
ka.” hän lainasi Mannerheimin sanoja.

Kahvittelun jälkeen oli aika jalkautua 
tanssilattialle, jossa Kaivokatu Swing 
Band tanssitti upseereita puolisoineen 
erinomaisella tunteella ja ammattitaidol-
la. Väliajalla kansanedustaja Ville Val-
konen piti puheen isänmaalle, jossa hän 
pohdiskeli vallitsevaa maailmantilannetta 
verraten sitä taloudellisesti 90-lukuun ja 
turvallisuusnäkökulmasta 1940-lukuun. 

Uuden kylmän sodan uhka on todellinen, 
mutta kuten professori Limnellkin, myös 
Valkonen valoi uskoa siihen, että Suomi 
pärjää kyllä.

Kaivokatu Swing Bandin toinen kattaus 
oli – jos mahdollista – vielä ensimmäis-
tä suositumpi, mutta kellon lähestyessä 
puoltayötä, oli aika pysähtyä. Mieskuoro 
Laulun Ystävät oli lähettänyt juhlistaan 
vierailulle kymmenhenkisen ”vahven-

netun kvartetin”, joka esitti muutaman 
kappaleen. Finlandian kaikuessa syttyi-
vät kynttilät isänmaalle ja juhlan päätti 
yhteinen Maamme -laulu 105-vuotiaalle 
Suomelle.

Ilta jatkui vapaamuotoisesti kohti pik-
kutunteja ja pöytäkeskustelut osoittivat 
todeksi sen, että maanpuolustushengessä 
ei ole vikaa ja että tämänkaltaiset tapah-
tumat jalostavat sitä entisestään.

Turun Reserviupseerit herätti 
itsenäisyysjuhlan henkiin koronan jäljiltä

Seppo Sollasta leivottiin 
kunniajäsen Loimaalla
Heidi Silvander 

Loimaan Seudun Reserviläisten syyskoko-
uksessa valittiin yhdistykseen uusi kunnia-
jäsen, sotilasmestari Seppo Solla. Solla on 

toiminut yhdistyksen johtokunnassa jo 80-lu-
vulla ja uudelleen 2000-luvun alkupuolella. 
Solla on toiminut myös varapuheenjohtajana 
ja osallistunut aktiivisesti yhdistyksen kaikkien 
tapahtumien järjestelyihin. Aktiivisena asehar-
rastajana ja jotostelijana hän on innostanut 
jäseniä toimintaan mukaan.  

Solla toimi mm. vuoden 2004 valtakunnal-
lisen Huovintien jotoksen varajohtajana ja on 
ollut aktiivisesti mukana lukuisilla muillakin 
jotoksilla. Hän toimi myös vuosia ansiokkaasti 
veteraanivastaavana pitäen huolta tärkeästä 
perinnetyöstä. Sollan lisäksi Loimaan Seudun 
Reserviläisten kunniajäseniä ovat Jorma Koi-
visto sekä Matti Sillanpää.

Sotilasmestari Seppo Solla on toiminut Loi-
maan seudun reserviläisten hallituksessa 
1980-luvulta lähtien.

Lapsiperheiden turvallisuus- 
tapahtumassa perehdyttiin 
arjen turvallisuuteen
Leena Lukka

Syyskuisena tiistai-iltana järjestettiin 
lapsiperheen turvallisuustapahtuma 
Kiertokadun keskuspuistossa Porissa. 

Mukana tilaisuutta järjestämässä olivat Man-
nerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan 
piiri, Lapsis Ry, Satakunnan Sydänpiiri Ry, 
Satakunnan pelastuslaitos, Pelastakaa lapset 
ja Naisten Valmiusliitto Lounais-Suomi. 

Perheille oli valmistettu erilaisia toimintarasteja, 
joissa turvallisuusnäkökulma oli selvästi esillä. 
Ensiaputaidoissa harjoiteltiin elvytystä, toisilla 
rasteilla opeteltiin mm. liikenne- ja paloturvalli-
suutta. Lisäksi tutustuttiin kodin turvallisuuteen 
ja turvataitoihin. Rastit oli suunniteltu riittävän 
helpoiksi, jolloin jokaisella oli mahdollisuus itse 
kokeilla taitoja käytännössä. 

Infopöytä oli Naisten Valmiusliitosta. Porin 
Seudun Maanpuolustusnaiset yhdessä heidän 
kanssaan opastivat trangian käyttöä. Viilene-
vässä syysillassa maistuivat trangia-popparit 
ja lämmin mehu.

Pia Huhtala (vas.) Naisten Valmiusliitosta 
sekä Paula Kangas ja Maija-Liisa Vettenniemi 
Porin Seudun Maanpuolustusnaisista. Rastin 
aiheena oli trangiakoulutus ja turvallinen tuli-
tikun käyttö.

Eero Kopu

Leena Lukka

Sari Mastromarino

Libanoniin lähtevien rauhanturvaajien 
koulutus- ja valintatilaisuus tuttavalli-
semmin rotaatiokoulutus järjestettiin 

Porin prikaatissa (PORPR) syys-marras-
kuussa. Koulutuksen aikana varmistettiin, 
että operaatioon lähtevä joukko osaa toimi-
alueella tarvittavat tiedot ja taidot.

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen 
(KRIHAK) johtaja everstiluutnantti Lauri 
Kajavan mukaan rotaatiokoulutus on aina 
suuri voimainponnistus Porin prikaatille.

- Kouluttajia tulee lisäksi useita kym-
meniä Puolustusvoimien muista joukko-
osastoista. Puolustusvoimien omaa henki-
lökuntaa ei aina ole saatavilla tarvittavaa 
määrää, joten koulutuksen järjestävä KRI-
HAK rekrytoi reserviläisiä kouluttajiksi. 
Meillä on erittäin hyviä kokemuksia re-
serviläiskouluttajista, evl Kajava kehaisee.

-Vähemmän tunnettua on se, että Maan-
puolutuskoulutus (MPK) ja Suomen Rau-
hanturvaajaliitto (SRTL) ovat mukana 
tässä toiminnassa, kertoo MPK:n KRIHA-
koulutuspäällikkö Teuvo Jaskari. 

- Meillä on KRIHA-kouluttajapooli, jos-
ta etsimme KRIHAK:n tarpeen mukaan 
kouluttajia rotaatiokoulutukseen. Syksyn 
Libanonin rotaatiokoulutuksessa oli mu-
kana seitsemän poolilaista, Jaskari jatkaa.

KRIHA-pooliin pääsyn edellytyksenä 
on hyvin suoritettu KRIHA-palvelus (tai 
vastaava) sekä MPK:n kouluttajakurssin 
(K1) suorittaminen. Kouluttajakursseja 
järjestetään ympäri Suomea ja ne löytyvät 
MPK:n koulutuskalenterista (https://koulu-
tuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri), jota 
kautta voi myös ilmoittautua kursseille. 
Seuraavia kursseja järjestetään esimerkiksi 
Kajaanissa 20. -22.1.2023 ja Säkylässä 
28. – 29.1.2023. Erityisesti KRIHA:aan 

suunnattu kouluttajakurssi järjestetään 
KRIHA23 harjoituksen yhteydessä syksyllä 
2023 Santahaminassa. 

Rotaatiokoulutukseen kouluttajat vali-
taan vapaaehtoisuuden ja sopivuuden pe-
rusteella. KRIHAK ilmoittaa kouluttajatar-
peen MPK:n KRIHA-koulutuspäällikölle.

- Teen tarpeeseen perustuvan nettikyselyn 
poolilaisille halukkuudesta toimia koulut-
tajina. Kyselyn perusteella sitten ilmoitan 
sopivien henkilöiden nimet KRIHAK:lle, 
sanoo Teuvo Jaskari.  

Seuraava kysely lähtee poolilaisille hel-
mi- maaliskuussa. Kysely kattaa kevään ja 
kesän Libanonin ja Irakin rotaatiot.

-MPK:n tekemän listan perusteella lä-
hestyn sopivia reserviläisiä, ja mikäli asiat 
loksahtavat kohdalleen, niin teemme työso-
pimuksen, kertoo KRIHAK:n suunnittelu-
upseeri, kapteeni Miikkael Lehtola kertoo, 
että: 

Libanonin kokemuksia tuoreeltaan
Kersantti Atte Heino suoritti varusmies-

palveluksen 2/18 Porin Prikaatissa Pans-

sarintorjuntakomppaniassa. Heino kertoi 
kokemuksistaan rotaatiokouluttajana Li-
banoniin lähtevälle joukolle. Hän palveli 
vuonna 2020 Libanonissa ryhmän vara-
johtajana.

-Kuulin KRIHA-poolista palveluskave-
riltani kertausharjoituksen yhteydessä.  Il-
moittauduin heti kouluttajakurssille, jotta 
pääsisin mahdollisimman nopeasti pooliin 
mukaan. Kouluttajakurssi oli mielestäni 
mielenkiintoinen ja valmisti hyvin koulut-
tajan rooliin. Kertasimme kouluttamiseen 
tarvittavia perustaitoja. Kurssin yhteydessä 
ilmoitin halukkuuteni päästä rotaatiokou-
luttajaksi, sanoo Heino.

-Rekrytoiduin rotaatiokoulukseen 
MPK:n kouluttajapoolilaisille lähettämän 
nettikyselyn kautta. Vastattuani kyselyyn 
sain vielä varmennussähköpostin omista 
vastauksistani, jonka jälkeen Porin pri-
kaati oli lähetti minulle tarvittavat tiedot 
työtehtävistä ja paikalle saapumisesta, Atte 
muistelee.

-Rotaatiokoulutus ei suurimpia ennak-
kovalmisteluja tarvinnut, sillä kaiken tar-
vittavan sain Porin Prikaatista. Tehtäviini 
kuului maalimiehenä ja apukouluttajan 
roolissa toimimista rastikoulutuksissa. Ko-
kemukseni rotaatiokoulutuksesta on erit-
täin positiivinen. Mukavassa porukassa on 
mukava tehdä töitä. Palkkaus oli mielestäni 
riittävää ja antoi kivan lisän jo muutenkin 
mieluisalle kokemukselle, Heino toteaa.

Atte Heino kannustaa kaikkia, joita kou-
luttaminen ja maalimiehenä toiminen kiin-
nostaa, hakemaan pooliin mukaan. 

Pooliin ehtii liittyä vielä ennen seuraa-
vaa rekrytointikierrosta. Mikäli olet kiin-
nostunut liittymään pooliin tai saamaan 
siitä lisätietoja, niin ole yhteydessä MPK:n 
KRIHA-koulutuspäällikköön Teuvo Jaska-
riin (teuvo.jaskari@mpk.fi).

Reserviläiset rotaatiota kouluttamassa

Rotaatiokoulutukseen kouluttajat vali-
taan vapaaehtoisuuden ja sopivuuden 
perusteella.

Lauri Toivola

Lauri Toivola

Sanna-Riikka Valtonen

Turun Reserviupseerien puheenjohtaja 
Lauri Valtonen toivotti vieraat terve-
tulleiksi

Mieskuoro Laulun Ystävät kohotti tunnelmaa.

Kyberturvallisuuden asiantuntija Jarno 
Limnéll muistutti, että kansan yhtenäi-
syys menestymiselle on ehdotonta.
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KADETTIUPSEERIN KYNÄSTÄ

Jouluun kytkeytyvät otsikon 
sanat kuvaavat hyvin myös 
turvallisuuspoliittisen ajatte-

lumme ydintä. Kansalaisten korkea 
maanpuolustus tahto on puolus-
tusjärjestelmämme ohella keskeisin 
ennalta ehkäisevää kynnystä yllä 
pitävä tekijä. Suomalaisten maan-
puolustustahto on tämän vuoden 
maailman tapahtumien johdosta 
noussut entisestään. Tuoreimman 
mittauksen (MTS) mukaan suo-
malaisten tahto puolustaa omaa 
maata on huippulukemissa. Ky-
selyn perusteella myös käsitykset 
mahdollista uhkasta tai ainakin sen 
aiheuttajasta uskalletaan lausua ai-
empaa selvemmin jopa haastatte-
lun tekijälle. 

Tahto näyttää samaan aikaan 
myös konkretisoituvan haluna 
tehdä jotakin hyödyllistä tur-
vallisuuden eteen. Maanpuolus-
tusjärjestöihin on ennätysmäärä 
uusia tulijoita. Tämä ei voi olla 
yksinomaan useampien järjestö-
jen johtopaikoille valittujen var-
sinaissuomalaisten ansiota. No-
peasti kasvaneeseen kysyntään on 
osattu myös vastata varsin hyvin 
tarjontaa kasvattamalla. Tekemi-
sen lisäksi vuoden aikana on ollut 
myös yllin kyllin tietoa tarjolla. Il-
tauutisia tai ajankohtaisohjelmia 
seuratessa on voinut varsin usein 
todeta ”Taas on Toveri telkkaris-
sa.” Toteamuksella on onneksi eri 

sisältö kuin muutama vuosikym-
men sitten. 

Paikallisesti maanpuolustus-
tietouttaan voi kartuttaa 21. 
tammikuuta järjestettävässä 
maanpuolustusjärjestöjen semi-
naarissa Heikkilässä. Luvassa on 
huippuasiantuntijoiden tuoretta 
tietoa muun muassa maanpuo-
lustuksesta, Natosta, Venäjästä, 
Ukrainasta ja Kiinasta. Ilmoitus 
tapahtumasta on toisaalla tässä 
lehdessä. Pohjanmaa-salissa ta-
vataan.

Toimeen tartutaan
Maanpuolustusjärjestöissä uusi-
en jäsenien lisäksi kuluva vuosi 
on myös aktivoinut entisestään 
vanhoja aktiiveja. Muutaman ko-
ronan aiheuttaman hiljaisemman 
vuoden jälkeen tekemisen tarmo 
ohjautuu monen hyödylliseen ta-
pahtumaan ja tilaisuuteen. Hyvä-
nä esimerkkinä tästä oli marras-
kuussa järjestetty valtakunnalli-
nen Kokonaisturvallisuustapah-
tuma. Helsingin messukeskukses-
sa järjestetystä päätapahtumasta 
välitettiin asiantuntija alustuksen 
etäyhteydellä eri puolille Suomea, 
joissa tapahtuman ympärille oli 
järjestetty myös muuta ohjel-
maa. Turussa Kauppakorkean 
tiloihin oli saatu kattava edustus 
maakunnan kokonaisturvalli-
suustoimijoita jakamaan tietoa 

ja tarjoamaan erilaisia väyliä 
maanpuolustustyön ja kokonais-
turvallisuuden pariin. 

Myös viranomais- ja päättä-
jätasolla on aktivoiduttu kulu-
van vuoden aikana kiitettävästi. 
Kuntapäättäjät tehostaneet kes-
kinäistä yhteistyötään ennakko-
luulottomasti kuntarajojen yli pa-
rantaakseen omaa valmiuttaan ja 
varautumistaan. Kuluvan vuoden 
aikana on Varsinais-Suomessakin 
laitettu alulle monta viranomais-
ten, elinkeinoelämän, kuntaken-
tän ja järjestöjen yhteistoiminta-
muotoa, jotka hyödyttävät meitä 
kaikkia vuosiksi eteenpäin. Näin 
on toki oltavakin, sillä nykyinen 
poikkeuksellisen turvallisuuspo-
liittinen tilanne ei ole hetkessä 
ohi. On rakennettava alusta saak-
ka järjestelyitä, joita kyetään yl-
läpitämään vuosia ja tarvittaessa 
tehostamaan turvallisuustilanteen 
niin vaatiessa. 

Yksittäiset kansalaiset ovat 
myös osoittaneet joukkovoiman-
sa myös muuten kuin maanpuo-
lustusasioissa. Sähkönkulutus on 
saatu jo nyt laskemaan merkittä-
västi aiempiin vuosiin verrattuna. 
Toki euro on kova konsultti, mut-
ta hinnan lisäksi varmasti myös 
yleinen tietoisuus tulevan talven 
hankalasta tilanteesta on kannus-
tanut meitä kaikkia pohtimaan 
omia toimintatapojaan. Järjestöt 

ja viranomaiset ovat tukeneet 
muutosta viestimällä asiasta te-
hokkaasti.

Tahdon osoituksia
Maanpuolustuksemme on ai-
na pohjautunut juuri korkeaan 
maanpuolustustahtoon. Ukrainan 
esimerkki on myös osoittanut, 
että juuri tahdossa on voiton avai-
met. Puolustuksemme perusasiat 
pysyvät tulevina vuosikymmeni-
nä, vaikka jatkossa tukenamme 
on myös puolustusliitto tuoma 
tuki. NATO-jäsenyyden toteutu-
misen jälkeenkin on ehdottoman 
tärkeää, että keskitymme suoma-
laisten maanpuo-
lustustahdon 

ylläpitoon. Kenellekään ei pidä 
päästä syntymään ajatusta, et-
tä voisimme ulkoistaa maamme 
puolustamisen jollekin muulle. 

Nyt joulun aikaan toivottavasti 
mahdollisimman monella meistä 
on Parivartion lukemisen lisäksi 
mahdollisuus viettää aikaa läheis-
ten kanssa. Juuri jouluun kytkey-
tyvät monet niistä ihmisistä, muis-
toista ja tavoista, jotka saavat 
meidät puolustusmaan maatamme 
kaikissa olosuhteissa. Tuota tah-
toa lujittaa entisestään arvokas 
tapa käydä juuri jouluna muista-
massa niitä, jotka joutuivat mak-
samaan Isänmaan puolustamises-
ta korkeimman hinnan. Tänäkin 
jouluna ympäri Varsinais-Suomea 
sankarihaudoilla vartiossa seiso-
vat vapaaehtoiset osoittavat kun-
nioituksen menneille sukupolville 
ja heidän tekemille uhrauksille. 
Joka päiväisellä maanpuolustus-
työllä ja korkealla maanpuolus-

tustahdolla pidämme huolen 
ettei noille paikoille 

tarvitsisi lisätä tulevai-
suudessa enää yhtään 
nimeä. 

Christian 
Perheentupa

everstiluutnantti
Turun Kadetti- 
piirin puheen- 

johtaja

Maassa rauha ja hyvä tahto

Katariina Haario

Jo vuonna 2002 saimme todeta 
olevamme sotilaskotikielessä  ns. 
pojaton yhdistys, koska varus-

mieskoulutus oli Heikkilän kasarmilla 
loppunut. Varusmiesten lähdettyä tilalle 
tulivat Sirkkalan kasarmilta siirtynyt 
Turun ja Porin sotilasläänin esikunta, 
MPK ja maanpuolustusjärjestöt. Vuoden 
2008 alusta tapahtui taas muutos, jonka 
seurauksena tyhjiksi jääneisiin tiloihin  
tulivat Merivoimien Esikunta Helsin-
gistä ja Lounais-Suomen aluetoimisto.

 Sotilaskotiaate on pysynyt samana 
yli sata vuotta, toimintamuodot ovat 
muuttuneet , tämä sama  tilanne on tuttu 
monille sotilaskotiyhdistyksille ympäri 
maata. Asevelvollisten koulutus on kes-
kittynyt suuriin varuskuntiin. Pojaton 
yhdistyksemme on joutunut opettele-
maan uusia toimintatapoja toteuttaak-
seen sotilaskotityön perustehtävää, työtä 
varusmiesten ja reserviläisten hyvinvoin-
nin hyväksi. Tästä syystä entistä aktiivi-
sempi, meille tärkeä toiminta alkoi näinä 
vuosina ja on yhä laajentunut. 

Heikkilän kasarmialueella sijaitseva 
yhdistyksemme ylläpitämä sotilaskoti 
oni keidas keskellä luonnonkaunista 
varuskunta-aluetta. Asiakkaitamme 
ovat tätä nykyä kaikki alueella toimi-
vat, lisäksi arkisin näemme myös varus-
miehiä ja usein reserviläisiä harjoituk-
sissaan. Turun Sotilaskotiyhdistyksellä 
on olemassa hyvä verkosto erilaisten 
maanpuolustusjärjestöjen ja ympäröi-
vän yhteiskunnan kanssa.  Kodissamme 
on ollut monille  veteraanijärjestöille  
ja reserviläisyhdistyksille mahdollisuus 
kokoontua. Vuosittain kodissamme on 
tilaisuuksiaan  pitänyt n. 50 eri maan-

puolustusyhdistystä.
Turun Sanomien  viikottain ilmestyväl-

lä  kiltapalstalla maanpuolustusjärjestöt  
ilmoittavat  kokouksistaan, joista  moni-
en kokoontumispaikka on Heikkilän so-
tilaskoti.  Olipa kysymyksessä kokous tai 
juhla olemme voineet tarjota viihtyisän 
paikan helppojen yhteyksien päässä sekä 
monipuoliset tarjoilut. Olemme saaneet 
tehdä yhteistyötä myös Turun kaupungin  
sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayh-
tymän kanssa. Laivaston Soittokunnan 
kanssa järjestetyt kevätkonsertit ovat ve-
täneet salimme täyteen puhallinmusiikin 
yhtaviä.

Yhdessä osaamme mitä vain
Sotilaskodin yhteisön muodostavat va-
paaehtoiset sisaret ja yhdistyksen palkat-
tu henkilökunta. Molempien osapuolten 
työn tavoitteen määrittäminen on help-
poa. Se on työ varusmiesten hyväksi. 
Turun Sotilaskotiyhdistyksen päivätilai-
suudet hoitaa vakituinen henkilökunta, 
johon kuuluvat kodinhoitaja Monika 
Lindemanin lisäksi Minna Karlsson ja 
Päivi Tuhkalainen. Ilta- ja iltapäivätilai-
suuksia hoitavat yleensä vapaaehtoiset 
sisaret ja veljet. Työ sotilaskodissa an-
taa mahdollisuuden antaa oma osaa-
misensa yhdistyksen hyväksi , kuten 
Maija Paavilaisen aforismissa: ”Osaam-
me kuka mitäkin, yhdessä mitä vain”.                                                                     
Vapaaehtoisille pidetyissä vuoropala-
vereissa sovitaan työtehtävistä, jotka 
ovat usein ruoka-ja kahvitarjoiluja  il-
tatilaisuuksissa, joskus myös keikkoja 
autollamme lähiympäristössä. Oma 
leipomomme Heikkilän sotkun alaker-
rassa tarjoaa tehtäviä, kuten pullien ja 
kakkujen  leipomista ja varsinkin mun-
kinpaistamista. 

Meillä on kuukausittain, pait-
si kesällä, jäsentapahtuma jon-
kun teeman merkeissä tai                                                                                                                                              
 retkiä ja tutustumiskäyntejä. Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen Turun pai-
kallisosaston  sisarten kanssa olemme 
tehneet mukavaa yhteistyötä vuosien 
ajan monissa suurissa ja pienemmissä 
tapahtumissa Turussa.

Olemme olleet mukana mm. Turun 
kaupungin järjestämissä Jokisataman 
avajaisissa, joka suunnitelmien mu-
kaan on taas kesän alussa, samoin 
kuin Valtakunnallisen Veteraani-
päivän tapahtumassa huhtikuussa. 
Myyjäisiä olemme perinteisesti jär-
jestäneet laskiaisena, pääsiäisenä ja 
joulumyyjäiset joulukuun alussa. 
Monenlaisia mielenkiintoisia ta-
pahtumia on suunniteltu keväälle.                                                                                 
Tätä kirjoitettaessa sotilaskodissa 
järjestetettäviin tapahtumiin on ra-
joituksia, mm. myyjäiset  järjes-
tämme Heikkilän kasarmialueen 
ulkopuolella pysäköintialueella.                                                                                              
Sen sijaan yhteisillä sopimuksilla Me-
rivoimien kanssa yhdistyksillä on kui-
tenkin ollut mahdollista tulla kokoon-
tumisiinsa  Heikkilän sotilaskodissa. 

Sotilaskotitoiminnan pohjanan ovat 
kumppanuussopimukset Puolustusvoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen kanssa.                                                                                                                                          
Kattojärjestömme  Sotilaskotiliitto 
järjestää myös monenlaista koulutus-
ta, johon on mahdollista osallistua.                                                                                                                                      
Sotilaskotijärjestö  tarjoaa jäsenistölleen 
mahdollisuuden  osallistua käytännön 
maanpuolustustyöhön.  

Otamme ilolla vastaa uusia jäseniä tä-
män monipuolisen harrastuksen pariin.

Vuoden 2023 teema on ”Sydämellä 
mukana maanpuolustustyössä”.

Sotilaskodissa työskennellään 
hymyllä ja sydämellä

Katariina Haario

Juhlatarjoilu Heikkilässä ( vas. Heli Jukala, Maija Niemi-
mäki, Tuovi  Rantala

Monika Lindeman

Kesätori Forum Marinumilla, vasemmaltaIrmeli Salervo, 
Salme Ylitalo ja Sirkku Vainikka.

Irene Puotiniemi

Kodinhoitaja Monika Lindeman ja vastaleivotut pullat.
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Venäjän miehittämien Ukrai-
nan alueiden 30.9. valevaa-
lien jälkeen Venäjän parla-

mentti julisti neljä Ukrainan aluetta 
liitetyksi Venäjään. Liittäminen ta-
pahtui osittaisen liikekannallepa-
non aikana, joka sitten laajeni lii-
kekannallepanoksi, joka on alkanut 
ahdistaa ja huolestuttaa venäläisiä. 
Varsinkin kun aiemmin taisteluken-
tillä kaatui etupäässä vähemmistö-
jen kansalaisia, mutta tänään siellä 
taistelevat myös äitivenäjän pojat, 
aviomiehet ja isoisät.

Kun Ukraina oli uhmannut 
puoli vuotta Putinin kunnianhi-
moa, niin hänen omapäisyytensä 
ja usko oikeutukseen tuhota Uk-
raina pelättiin johtavan ydinaseen 
käyttöön. Liikkeellä ei ole ollut 
merkkiäkään Putinin vetäytymi-
sestä Ukrainasta. Voi hyvin kysyä 
kuinka kauan Venäjän eliitti ja 
yhteiskunta aikoo seurata johta-
jaansa sodan tiellä. Hänen ase-

mansa Venäjän johtajana saattaa 
olla jopa uhattuna. 

Vaikka Ukrainan elokuussa aloit-
tama vastahyökkäys vaikuttikin Pu-
tinin käsityksiin Venäjän kyvystä 
taistella, hän mahdollisesti oletti 
Ukrainan olevan romahtaneen talo-
utensa kanssa niin väsynyt sotaan, 
että se pian antautuisi. Hän uskoi 
Kiovan antautuvan ja lännen Uk-
rainalle antavan tuen hiipuvan, joka 
varmistaisi Venäjän pitkäaikaisen 
läsnäolon Ukrainassa. 

Ukrainan vastahyökkäykset sai-
vat Putinin julistamaan, että joko 
Venäjä lyö Ukrainan tai sitten 
Venäjä turvautuu ydinaseeseen. 
Hänen mielestään lännen tuen jat-
kuminen Ukrainalle voisi vaaran-
taa Venäjän olemassaolon, jolloin 
lopputulos olisi ydinaseen käyttö. 
Ukrainan alueiden liittäminen ker-
too Venäjän muuttaneen sodan 
päämäärän tuhota itsenäinen Uk-
raina myös puolustustaisteluksi 

länttä vastaan. Putinille lännen 
sotilasapu Ukrainalle voi johtaa 
lännen myös suoraan konfliktiin 
Venäjän kanssa.

 Huhtikuussa Venäjän vetäyty-
minen Kiovan epäonnistuneesta 
operaatiosta laukaisi Kremlin ydin-
ase kiristyksen. Putin kertoi halli-
tuksensa olevan halukas käyttä-
mään ydinasetta ”jos on tarvetta” 
syyttäen suoraan länttä Venäjän 
epäonnistumisesta. Hyvin pian tä-
mä kielenkäyttö loppui. Putin oli 
tehnyt johtopäätöksen, että jopa 
lännen avustuksen turvin Ukrai-
na tulee häviämään sodan ja hän 
lievensi retoriikkaansa. Loppuke-
sästä ääni kellossa muuttui jälleen. 
Putin esitti uhkansa vaikuttaakseen 
lännen politiikkaan Ukrainan tu-
kemisessa. Osa Putinin uhkailusta 
oli peitetysti ydinaseoptio, joka oli 
vielä lokakuussa pöydällä.

Lokakuun viimeisellä viikolla 
hän kielsi täysin ydinaseuhkailun-

sa. Venäjän sotilaallisen sähläilyn 
silottamiseksi venäläinen media 
ja hallintoa lähellä olevat kom-
mentaattorit maalailivat Putinin 
mahdollista ydinaseen käyttöä 
Ukrainassa. Pro-Kremlin kannat-
tamat sivut olivat pullollaan pos-
teja, joilla pyrittiin oikeuttamaan 
Moskova lailliseen ydinaseen 
käyttämiseen Ukrainassa tai va-
kuuttamaan maailmalle, että Pu-
tin on sodan eskaloituessa valmis 
turvautumaan ydinaseeseen. In-
formaatio-operaation tarkoitus oli 
halu vaientaa länsi, mutta myös 
halu vahvistaa Putinin kannattaji-
en, Venäjän eliitin ja yhteiskunnan 
päättäväisyyttä siitä, että sota on 
voitettava hinnalla millä hyvänsä.

Ydinaseen käytön uhka toi 
Venäjän eliitille odotuksia etene-
misestä Ukrainassa. Ottaakseen 
ydinasekortin pois pöydältä Putin 
tarvitsisi menestystä sotatoimissa 
ja Yhdysvaltain viestiä vetäyty-

misestä Ukrainan tukemisesta. 
Jos nämä vaatimukset eivät täyty 
Venäjä saattaa turvautua ydino-
ptioon. Sen option Xi-Jingping 
kaatoi yleisellä kannallaan ydin-
aseiden käyttöä vastaan.

Käsky liikekannallepanos-
ta syyskuussa yllätti venäläiset. 
Kesällä ja syyskuun alkupuolel-
la gallupit heijastivat positiivista 
mielialaa Venäjän yhteiskunnassa, 
mutta myös kyllästymistä sotare-
toriikkaan ja hiipuvaa kiinnostus-
ta Ukrainan sotaan.

 Vaikka hallinnon yhdessä soti-
laiden kanssa sotaa kannattavat 
tahot vaativat Putinia julistamaan 
liikekannallepanon mitä pikim-
min, niin presidentin hallinto, 
joka tarkkailee yleistä poliittis-
ta mielialaa halusi hillitä niiden 
innokkaiden vaatimuksia, jotka 
haluavat Moskovan ottavan Kio-
van mahdollisimman pian. Mobi-
lisaatio muutti miljoonien kansa-

Kremlin ontto media ja Putinin ailahtelevat strategiat

Joni Lindeman 

Venäjän isku Ukrainaan hel-
mikuussa piti olla nopea so-
tilasoperaatio. Ukrainan joh-

tamiskyvyn piti olla heikko tai tu-
hottu. Siten uskottiin, että Ukrainan 
kyky puolustautua olisi huonoa ja 
koordinoimatonta. Ilmarynnäkkö-
operaatioiden ja mahdollisten me-
rikoukkausten piti edelleen heiken-
tää Ukrainan kykyä puolustautua. 
Maajoukot tunkeutuisivat nopeasti 
strategiseen syvyyteen käyttäen tu-
livoimaa ja liikkuvuutta vastustajan 
lyömiseen. Nämä suunnitelmat ei-
vät kuitenkaan toteutuneet. Mikä 
meni pieleen? 

Pataljoonan taktinen ryhmä 
(Battalion Tactical Group, BTG) 
on Venäjän asevoimien reformin 
tulos. Tuloksen ymmärtämiseksi 
on perehdyttävä modernin Venä-
jän maavoimien syntyyn ja maa-
voimien kohtaamiin ongelmiin, 
jotka johtivat reformiin. Kaikki 
alkoi Neuvostoliiton romahtami-
sesta vuoden 1991 lopulla, vaik-
kakin suurvaltajärjestelmän kaa-
tuminen oli nähtävissä jo 1980-lu-
vun lopulla. Itsenäisten valtioiden 
kansanyhteisö (Commonwealth 
of Independent States, CIS) oli 
yritys ylläpitää suurvaltastatusta, 
mutta Neuvostoliitosta irtautuneet 
uudet valtiot eivät hyväksyneet 
tätä ratkaisua. Siten Venäjän hal-
linto perusti Puolustusministeriön 
vuonna 1992 ja samalla luotiin 
Venäjän federaation maa-, meri- ja 
ilmavoimat.

Venäjän sotilaskyvyt syntyivät 
Neuvostoliiton sotaväen rauniois-
ta. 1990-luvun alussa Neuvosto-
liiton joukot ja varusteet vedettiin 

pois Varsovan liiton maista. Nämä 
levitettiin ympäri Venäjää eri so-
tilaspiireihin eikä joukoille ollut 
riittävästi majoitus-, varasto-, kou-
lutus- ja harjoitustiloja. Kaiken 
tämän keskellä korruptiosta tuli 
merkittävä ongelma. Kaikenlaista 
materiaalia ja aseita yksinkertai-
sesti katosi niin kuin hävisi myös 
ruokaa ja polttoainetta. Samalla 
sekaisin oleva valtio oli taloudel-
lisissa vaikeuksissa, ja asevoimat 
eivät saaneet riittävää rahoitusta. 

Siksi jotain piti tehdä ja tämä 
johti ensimmäiseen sotilasrefor-
miin. Ongelmana oli se, että monet 
vanhemmat upseerit olivat neuvos-
tojärjestelmän tuotteita, eivätkä 
he ymmärtäneet maailman muut-
tuneen. He pyrkivät ylläpitämään 
järjestelmää, joka oli mahdoton 
1990-luvun Venäjällä ja samalla 
he eivät tunnistaneet joukkojen 
huonoa moraalia ja motivaatio-
ta tai puutteita varustuksessa ja 
koulutuksessa. Joulukuussa 1994 
Tšetšenian sotilasoperaation ai-
kana tuli selväksi, ettei Venäjän 
maavoimat olleet sellainen väline, 
jollaiseksi komentajat sen kuvit-
telivat.

Tšetšenian katastrofi ja 
reformin jatkuminen
Operaation piti olla nopea is-
ku järjestyksen palauttamiseksi 
Tšetšeniaan. Maan pääkaupungin 
Groznyn valtaamisen kuviteltiin 
kestävän vain muutamia tunte-
ja. Sen sijaan operaatio muuttui 
täydelliseksi tuhoksi, joka paljasti 
Venäjän maavoimien heikkou-
det. Taistelut päättyivät noin 1,5 
vuoden päästä tulitaukoon elo-
kuussa 1996. Toinen Tšetšenian 

sota alkoi elokuussa 1999 leviten 
Pohjois-Kaukasukselle jatkuen 
huhtikuuhun 2009 asti. Maavoi-
mien taistelukyky oli jonkin ver-
ran parantunut, mutta selvästi oli 
tarve jatkaa asevoimien reformia 
ja modernisointia.

Käytännössä kaikki puheet soti-
lasreformista ja tarpeesta kehittää 
uuden sukupolven kehittyneitä 
aseita tukemaan Venäjän johdon 
vaatimusta suurvaltastatuksen 
palauttamisesta kaatuivat rahaan. 
Koska strategisten ydinjoukkojen 
ylläpito vaaditulla tasolla vaati 
valtavia investointeja, rahaa ei ol-
lut riittävästi maa-, meri- ja ilma-
voimien modernisoinnille ottaen 
huomioon, että puolustussektori 
oli ollut jo ennestään alirahoitettu 
Venäjän Federaation perustami-
sesta alkaen. 

Siten tämä 15 vuoden alirahoitus 
oli korjattava ennen kuin voitiin 
toteuttaa modernisointiohjelmia. 
Lisäksi piti pysäyttää asevoimissa 
rehottava korruptio ja rikollinen 
toiminta, jotka olivat vakava ja 
jatkuva ongelma.

Putinin valtakauden alkaessa 
1999 päämääränä oli palauttaa 
valtion voima, lopettaa erimieli-
syydet ja säädellä taloutta niin, 
että elintaso alkaisi nousta. Nämä 
saavutettiin aluksi hallinnon voi-
malla, mutta lisäksi tuli Venäjän 
kansallismielisyyteen perustuva 
ideologia ja siihen liittyvä halu 
saavuttaa samanlainen asema 
maailmassa kuin mitä Neuvosto-
liitolla oli ollut. Näillä oikeutet-
tiin sotilasmenojen kasvattaminen 
asevoimien modernisoimiseksi ja 
toisaalta ideologia salli Venäjän 
kiistää olemassa olevat Federaati-

on rajat tavoitteena jopa laajempi 
vaikutusvalta, joka Neuvostolii-
tolla oli ollut. 

Sotilaalliset rakenteet
Historiallisesti Venäjällä on ollut 
suuret maavoimat, jotka perustui-
vat asevelvollisiin ja varusmiehiin. 
Uudelle Venäjälle asevelvollisuus 
oli ja on ongelma ikäluokkien pie-
nenemisen vuoksi. Lisäksi poliitti-
sista syistä varusmiespalvelusaikaa 
lyhennettiin 12 kuukauteen ja ve-
näläisessä koulutusjärjestelmäs-
sä 12 kuukaudessa ei onnistuttu 
kouluttamaan suorituskykyisiä 
reserviläisiä. Ratkaisuksi kehitet-
tiin sopimussotilasjärjestelmä ja 
aiemmin puuttunut ammattiali-
upseeristo. Nämä ratkaisut olivat 
hyviä, mutta ne eivät poistanee 
maavoimien perustavaa laatua 
olevaa ongelmaa; komentajalla 
saattoi olla paperilla divisioona, 
mutta hänellä ei ollut kaikkia di-
visioonan sotilaita tai täysvahvan 
divisioonan kalustoa. 

Sota Georgiassa 2008 osoitti, et-
tä maavoimat pitää modernisoida 
ja organisoida uudelleen. Päämää-
räksi asetettiin uuden sukupolven 
muodostelmat, joilla oli korkea 
valmius, henkilöstö ammattilai-
sia, runsaasti tulivoimaa ja hyvä 
liikkuvuus, jolloin muodostelma 
kykeni ratkaisevaan vaikutukseen 
taistelukentällä.

Aluksi tavoiteltiin prikaatin 
kokoista muodostelmaa, mutta 
henkilöstöpulan vuoksi tämä ei 
onnistunut. Niinpä prikaatista 
tuli emomuodostelma, jossa olisi 
moottoroiduille kivääri- tai pans-
saripataljoonille perustuvia tais-
teluosastoja vahvennettuna asela-

jiyksiköillä. Taisteluosastot eivät 
olleet uusi juttu Neuvostoarmei-
jassa tai Venäjän asevoimissa tila-
päisinä, tehtävänmukaisina muo-
dostelmina, mutta nyt järjestely 
virallistettiin nimellä pataljoonan 
taktinen ryhmä (BTG). Uusia muo-
dostelmia käytettiin ensimmäisen 
kerran Ukrainan sodassa vuodesta 
2014 alkaen ja ne olivat keskeiset 
elementit taisteluissa Itä-Ukrainas-
sa. Pääosin BTG-operaatiot olivat 
menestyksellisiä, vaikka konseptin 
heikkouksiakin tuli esille.

Pataljoonan taktinen ryhmä 
koostuu kolmesta moottoroidus-
ta kiväärikomppaniasta, vaunu-
komppaniasta, panssarintorjunta-
komppaniasta, 2-3 tykkipatterista, 
raketinheitinpatterista ja kahdesta 
ilmatorjuntapatterista. Kalustossa 
ei ole yhteneväisyyttä. Esimerkik-
si vaunukomppania voi olla va-
rustettu T-72B/B3/B3 Obr. 2016, 
T-80U/UK/UM2/BVK tai T-90A 
vaunuilla. Siten BTG:n varustus 
perustuu sille kalustolle, jota soti-
laspiirissä sattuu olemaan. 

Ukrainan sodan alussa 2014 
BTG:t olivat ylivoimaisia pans-
sarivaunuillaan, koska niiden tu-
lenjohto, optiikka ja tykki olivat 
parempia ukrainalaisiin vaunuihin 
verrattuna. Myös tulivoima epä-
suorassa tulessa niin orgaanisesti 
kuin ylemmän johtoportaan tuella 
oli parempi kuin ukrainalaisilla. 
Analyysien mukaan noin 85 % 
ukrainalaisten tappioista johtui 
epäsuorasta tulesta sodan alkuvai-
heessa. Esimerkiksi heinäkuussa 
2014 Venäjän epäsuora tuli tuhosi 
Zelenopillyassa Donbasissa kaksi 
Ukrainan mekanisoitua pataljoo-
naa kolmessa minuutissa. Venäläi-

UKRAINAN SOTA

Ukraina – Kuinka tässä näin kävi, osa 5

Venäläisen BTG:n nousu ja tuho
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laisten elämän. Levada-keskuksen syksyn 
kyselytutkimukset osoittivat, että 47 % 
vastaajista totesi osittainen liikekannallepa-
non aiheuttaneen heidät tuntemaa huolta, 
pelkoa ja kauhua, 23% olivat shokissa ja 
13% tunsivat vihaa ja suuttumusta. Vain 
23% tunsi ylpeyttä Venäjään. Liikekannal-
lepanon sanotaan vähentäneen luottamusta 
Venäjän hallintoon ja mediaan.

Neuvottelujen alkamisen tuki 44% elo-
kuussa oli jo lokakuuhun mennessä 57%. 
Samana aikana sotatoimien jatkamisen 
kannatus 48% laski 36%:in. Vain tuki 
Venäjän sotavoimille pysyi samassa ajas-
sa ennallaan; vain joka viides venäläinen 
ei tukenut sotatoimia Ukrainassa. Sillä 
uskotaan olevan edelleen vaikutuksensa 
kotimaan kyselytutkimuksiin. Asevelvol-
listen tiedetään ilmaisseen ärtymystä ja pa-
heksuneen taisteluvälineiden ja logistiikan 
luokattomuutta. Sellainen kehitys voi hyvin 
aiheuttaa sosiaalista jännitettä ja uhata 
sisäistä vakautta.

Sodan alussa valtaosa venäläisistä uskoi 
Putinin taistelevan historiallisella oikeu-

dellaan Ukrainan ”natseja” vastaan ja eli-
minoivan lännen aiheuttaman strategisen 
uhkan. Valtaosa venäläisistä on hyväksynyt 
Kremlin sopimuksen: Putin taistelee luot-
taen asevoimien ja vapaaehtoisten taiste-
lijoiden poistavan Venäjään kohdistuvan 
strategisen uhkan, jonka länsi on aihe-
uttanut sekaantumalla Ukrainan sotaan. 
Tämä päämäärä sai laajan sosiaalisen kan-
natuksen, mutta vain ehdolla, että Venäjä 
taistelisi ilman niiden tavallisten venäläisten 
suoraa osallistumista sotatoimiin, jotka 
elivät sodan alusta lähtien niin kuin sotaa 
ei olisikaan. Mobilisaatio mitätöi tämän 
sopimuksen. Putin on tehnyt valinnan pää-
määränsä ja Venäjän yhteiskunnan välillä.

Putinin ydinasekiristys ja liikekannal-
lepano asettaa erityisiä paineita sekä Ve-
näjän yhteiskunnalle, että hermostuneelle 
Venäjän eliitille, joiden on valittava ol-
lako johtajan mukana maailman tappiin 
vai odottaa Venäjän häviötä. Venäläinen 
eliitti ei todennäköisesti laajasti jaa Puti-
nin kanssa Ukraina-vihaa eikä suurin osa 
hänen äänestäjistään kannata varsinkaan 

tuhansien venäläisten henkien uhrausta. 
Hersonin vapauttamisen jälkeen hän lisäsi 
edelleen ukrainalaisten vaikeuksia selvitä 
tulevasta talvesta. 

YK:n yleiskokouksen ja Balin G20 ko-
kouksen tuomitsevat julkilausumat eivät 
hätkähdyttäneet Putinia ellei sitä sitten tee 
Bidenin ja Xi:n yhteinen kanta ydinaseiden 
käytön ehdottomasta kiellosta tai mahdol-
linen Xi:n Putinin toppuuttelu olla sekoit-
tamatta enempää globaalia turvallisuutta ja 
Venäjän kansalaisten ja Ukrainan silmitön-
tä hävittämistä. Tässä vaiheessa nurkkaan 
ajettu Putin näytti kuitenkin vielä uskovan 
voittoon. Viimeisin Venäjän tiedotuslin-
ja joulukuun alussa kääntää Ukrainan ja 
lännen sodan motiivin ja päämäärän ylös-
alaisin tuomiten Ukrainan ja lännen hyök-
kääjäksi mukaan lukien kaikki tekemänsä 
sadat tutkimuksen alaiset sotarikokset ja 
siviiliväestön laajat murhapommitukset.

Koska ratkaisua ei löytynyt tappiollisil-
ta taistelukentiltä Venäjä aloitti Ukrainan 
elinolojen hävittämisen Zelenskin Balin 
puheen jälkeen massiivisilla ohjus- ja droo-

ni-iskuilla, joilla murrettaisi ukrainalais-
ten taistelutahto. Näin Venäjä pakottaisi 
Ukrainan joukot vetäytymään laittomasti 
liitetyiltä Ukrainan alueilta ja lännen vetäy-
tymään Ukrainan tukemisesta jättäen Kio-
valle vain antautumisen mahdollisuuden. 
Se puolestaan avaisi Venäjän hallitukselle 
mahdollisuuden julistaa lyhyellä ilmoituk-
sella normaali elämä vastikään Venäjään 
liitetyillä alueilla.

 Taistelut Donbasin ja Hersonin suunnilla 
eivät puolla tällaista johtopäätöstä. Sodan 
jatkuessa talven vaikeissa olosuhteissa niin 
jonkinlainen aselepo tai rauhansopimus 
viittaisi sananmukaisesti jäätyneeseen kon-
fliktiin.

Vaikka Putin häviäisi sodan, se ei vält-
tämättä poistaisi globaalia ja Nato-Venäjä 
jännitettä – taistelua uudesta maailmanjär-
jestyksestä. Ukrainan EU- ja Nato jäsenyys-
neuvottelut eivät silloin olisi kovinkaan 
helppoja rasteja.

Seppo Ruohonen
everstiluutnantti evp.

set kykenivät tällöin myös hyödyn-
tämään lennokkeja ja elektronista 
tiedustelua maalinosoituksessa ja 
vaikutuksen arvioinnissa.

Mikä meni pieleen?
Sodan alkuvaiheessa vuodesta 
2014 eteenpäin taktiset ryhmät 
tuettuna tiedustelulla, maalinosoi-
tuksella ja elektronisen sodan-
käynnin suorituskyvyillä osoittau-

tuivat hyviksi hyökkäysvälineiksi. 
Helmikuussa 2022 alkaneessa 
hyökkäyksessä niillä ei kuitenkaan 
saavutettu samaa menestystä, jo-
ka johtuu inhimillisistä, taktisista 
ja teknisistä virheistä. Osan voisi 
korjata melko helposti, mutta osa 
vaatii aikaa ja merkittäviä inves-
tointeja korjautuakseen.

Jotta taktisista ryhmistä saadaan 
paras hyöty, on johtajien osoi-

tettava aloitteellisuutta ja reagoi-
tava dynaamisesti taistelukentän 
tapahtumiin. Nyt tällaista ei ole 
ollut nähtävissä, vaan Neuvosto-
systeemistä peritty tiukka operaa-
tiosuunnitelman noudattaminen 
on edelleen voimissaan, vaikka 
tilanne kentällä olisi tehnyt suun-
nitelmasta toimimattoman. Toinen 
ongelma, jalkaväen pieni määrä, 
tuli esille jo 2014/2015. Tällöin 

vähäistä jalkaväen määrää kor-
vattiin separatistisotilailla, mutta 
ryhmien jalkaväkivahvuutta ei 
korjattu ennen helmikuun hyök-
käystä. Maavoimiin muodostettiin 
suuri määrä taktisia ryhmiä sen 
sijaan, että niitä olisi muodostettu 
vähemmän, mutta jalkaväkimää-
rältään vahvempia. Arvioiden mu-
kaan taktisessa ryhmässä pitäisi 
olla kaksinkertainen määrä jalka-
väkeä nykyiseen verrattuna, jotta 
se olisi tehokas väline nykyisessä 
sodan vaiheessa. Lisäksi ryhmil-
tä puuttuu kunnollinen tiedus-
teluelementti. Siksi ryhmät ovat 
joutuneet niin usein suoranaisiin 
väijytyksiin. Joukoille ei ole myös-
kään kerrottu syytä hyökkäykselle 
ja mitä joukkojen pitäisi tehdä 
Ukrainassa, jolloin joukkojen tais-
telutahto on ollut olematonta. 

Myös johtamisjärjestelmät ovat 
osoittaneet puutteensa nykyisessä 
sodan vaiheessa. Venäläisiltä on 
puuttunut suojatut johtamisyhtey-
det, jolloin joukkoja on johdettu 
matkapuhelimilla ja operaatio-
turvallisuus on vaarantunut. Käy-
tännössä vain Venäjän maahan-
laskujoukoilla on ollut turvalliset 
Auriga-puhe- ja tietoliikennesatel-
liittijärjestelmät käytössä.

Virheiden luettelo
On helppoa luetella virheitä, joita 
venäläiset sotilasjohtajat ovat teh-
neet ja syyttää niitä siitä, etteivät 
he ole saavuttaneet asetettuja ta-
voitteita. Virheitä on tehty, mutta 
ne eivät silti saa aiheuttaa Ukrai-
nan sotilaallisten suoritusten ja 
Ukrainan kansan taistelutahdon 
aliarviointia. Kuten edellisessä ar-
tikkelissani kerroin, on Ukraina 
käyttänyt edeltävät kahdeksan 
vuotta sotilaallisen ja yhteiskun-
nallisen järjestelmänsä kehittämi-
seen, joka tuli selvästi yllätyksenä 
niin venäläisille kuin muulle maa-
ilmalle.

Venäjän asevoimien päämäärä-
nä näyttää nyt olevan asemansa 

vakiinnuttaminen Donetskin ja 
Luhanskin oblastien alueella ja 
siten pitää maakäytävä miehittä-
mälleen Krimille. Huollon järjestä-
minen tälle alueelle on venäläisille 
helpompaa ja joukkoja voidaan 
tukea kauaskantoisilla asejärjes-
telmillä Venäjän puolelta, jossa ne 
ovat paremmassa turvassa. Vaikut-
taa vahvasti siltä, että sota jatkuu 
niin kauan, että Venäjän hallinto 
pystyy julistamaan jonkinlaisen 
voiton. 

Voiton, vaikka kuinka rajoite-
tun, saavuttaminen näyttää tosin 
kovin epätodennäköiseltä, koska 
ukrainalaisilla on koko ajan enem-
män koulutettua ja paremmin va-
rustettua suorituskykyä käytössä 
lännen tuen jatkuessa.

Taktiset ryhmät ovat kärsineet 
valtavia kalusto- ja henkilöstötap-
pioita. Niiden saaminen jälleen 
taistelukykyisiksi kevättaistelukau-
delle vaatii niiden uudelleenvarus-
tamista ja muodostamista. Tämä 
tullee olemaan lähes mahdotonta, 
koska Venäjän kalustovarikoissa ei 
ole kovinkaan paljoa toimintakun-
toisia ja moderneja taisteluvälineitä 
ja henkilöstö pitää ottaa joko kou-
luttamattomista reserviläisistä tai 
juuri varusmiespalvelukseen astu-
neista varusmiehistä. 

Taktiset ryhmät eivät olleet niin 
merkittävä iskuvoima helmikuus-
sa alkaneen hyökkäyksen aikana 
kuin kuviteltiin. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että konsepti olisi 
kokonaan epäonnistunut. Nykyi-
senkaltaiset ryhmät ovat selvästi 
toimivia pienemmissä kriiseissä, 
mutta kokonaisvaltainen sota 
vaatii selvästi prikaatin rungolle 
rakennettua taktista ryhmää. Tällä 
olisi enemmän jalkaväkeä, tuli-
voimaa ja tukea taistelussa. Siten 
taktisten ryhmien tulevaisuutta ei 
ole vielä kirjoitettu. Ja pitää muis-
taa, ettei Venäjä ole koskaan niin 
vahva kuin me pelkäämme, mutta 
ei myöskään koskaan niin heikko, 
kun me toivomme.

Esimerkki Petsamoon sijoitetun 200 moottoroidun kivääriprikaatin pataljoonan taktisesta 
ryhmästä (Lester W Grau ja Charles K Bartles)
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Eetu Fresenius

Tullin tehtävä yhteiskunnassa on tukea 
ulkomaankaupan sujuvuutta, kerätä 
verovaroja sekä suojata ihmisiä ja yh-

teiskuntaa valvonnalla ja rikostorjunnalla. 
Tulli laatii myös viralliset ulkomaankauppa-
tilastot Suomen tuonnista ja viennistä. Lisäk-
si Tullilaboratorio tutkii kiellettyjen aineiden, 
kuten huumausaineiden analysoinnin lisäksi 
muun muassa maahan tuotavien kasvisten 
laatua, sekä kasvipohjaisten elintarvikkeiden 
ja kulutustavaroiden vaatimustenmukaisuut-
ta ja turvallisuutta.

Tulli on tavalliselle kansalaiselle melko 
näkymätön toimija. Ihminen voi törmätä 
tullivirkailijaan tai tullikoiraan lähinnä läh-
tiessään ulkomaille tai palatessaan matkalta 
takaisin Suomeen. Tämä on myös Tullin 
tavoite, sillä Tulli pyrkii olemaan laillista 
tuontia tai vientiä harjoittaville yrityksille ja 
yksityishenkilöille mahdollisimman näkymä-
tön ja vaivaton kumppani. Sen sijaan tulliri-
koksiin, kuten laittomaan tuontiin ja erilaisiin 
veropetoksiin Tulli puuttuu tehokkaasti.

Lain mukaan Tulli on toimivaltainen esi-
tutkintaviranomainen silloin, kun epäillään 
tullirikoksen tapahtuneen. Tullirikoksia ovat 
esimerkiksi huumausaineiden, lääkkeiden, 
aseiden, savukkeiden, nuuskan, alkoholin, 
elintarvikkeiden tai uhanalaisten eläinten 
tai niiden osien laiton maahantuonti sekä 
maastavienti. Myös erilaiset veropetokset 
kuuluvat Tullin rikostutkinnan toimivallan 
piiriin. Kärjistetysti voidaan sanoa, että mikäli 
huumausainepaketti vaihtaa omistajaa Turun 
kauppatorilla, kuuluu jutun tutkinta poliisille. 
Jos taas sama paketti tuodaan rajan yli auton 
takakontissa, tutkintavastuussa on Tulli. 

Asia ei todellisuudessa ole aivan näin 
suoraviivainen, sillä lähes kaikki Suomessa 
olevat huumausaineet on jossain vaiheessa 
tuotu tänne ulkomailta. Täten myös Tulli 
tutkii paljon sellaisia huumausainerikok-
sia, joissa aineiden maahantuontihetki ei 
vielä ole tiedossa. Organisaatioiden väliset 
rajat eivät Suomessa vaikeuta tutkintoja. 
Tulli tekee jatkuvasti hyvää ja saumatonta 
yhteistyötä muiden viranomaisten ja yksityi-
sen sektorin toimijoiden kanssa. Tullilla on 
tullirikoksia tutkiessaan samat toimivaltuu-
det kuin poliisilla, mikä tekee yhteistyöstä 
poliisin kanssa sujuvaa.

Varsinais-Suomessa Tullilla on toimipaik-
ka Turussa Pansiontiellä. Turun-toimipai-
kassa työskentelee tullilaisia muun muassa 
rikostutkinnassa, liikkuvassa valvontaryh-
mässä, analyysi- ja tiedusteluyksikössä, ul-
komaankauppa- ja verotusyksikössä sekä 
sähköisessä palvelukeskuksessa. Rikostut-
kinnan vastuulla on tullirikosten estäminen, 
paljastaminen ja selvittäminen Varsinais-

Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla. 
Liikkuva ryhmä vastaa matkustajaliiken-

teen valvonnasta alueen satamissa ja len-
tokentillä, minkä lisäksi se valvoo alueen 
kaupallista tavaraliikennettä. Ulkomaan-
kauppa- ja verotusyksikkö neuvoo yritys- ja 
henkilöasiakkaita erilaisissa tulliasiointiin 
liittyvissä asioissa. Sähköinen palvelukeskus 
puolestaan käsittelee tavaran tuontiin ja 
vientiin liittyviä tulli-ilmoituksia.

Aseita, kokaiinia ja viagraa
Tulli on kuluneen vuoden aikana ottanut 
aktiivisen roolin laittoman asekaupan py-
säyttämisessä. Tulli takavarikoi vuonna 2021 
yhteensä 491 asetta. Näistä valtaosa oli kaa-
suaseita eli kansankielellä starttipistooleita, 
jotka vaativat Suomessa aseluvan. Ne on 
suunniteltu toimiviksi paukkupatruunoilla, ja 
niitä käytetään tyypillisesti urheilukilpailuissa 
ja koirien koulutuksessa. Osa esimerkiksi Vi-
rossa ja Tšekissä myytävistä kaasuaseista on 
lupavapaita, jolloin kuka tahansa voi ostaa 
sellaisen kaupasta tai tilata netistä. Kaasu-
aseet näyttävät ja tuntuvat aidoilta käsiaseilta. 
Lisäksi niistä on mallista riippuen hyvin help-
po muokata toimivia, luoteja ampuvia aseita. 

Ruotsin viranomaisten arvion mukaan jo-
pa kolmasosa Tukholman rikollisten hallus-
sa olevista toimivista pistooleista on kaasu-
aseista muokattuja ampuma-aseita. Suomes-
ta on paljastettu ammattimaisia verstaita, 
joissa kaasuaseita muokataan ampumaan 
luoteja. Toimivasta aseesta maksetaan ri-
kollismaailmassa helposti 500−800 euroa 
kappaleelta. Ansaintamahdollisuudet ovat 
hyvät, sillä kaasuaseen hinta liikkeessä on 
noin sata euroa.

Huumausaineista kokaiini on nostanut 
suosiotaan Suomessa jo useana vuonna pe-
räkkäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen jätevesitutkimusten perusteella kokaii-
nin käyttö on lisääntynyt jopa huomattavis-
sa määrin, varsinkin suurissa kaupungeissa. 
Suomalaisten suosikkihuume amfetamiini 
on silti edelleen pitänyt pintansa, sillä pel-
kästään Tulli takavarikoi sitä vuonna 2021 
huomattavat 80,2 kilogrammaa. 

Korona-ajasta tehty mielenkiintoinen ha-
vainto on, että Suomessa aineiden saatavuu-
dessa ei ollut suurta laskua, ja myös hinnat 
pysyivät jotakuinkin ennallaan. Varmaa syy-
tä tähän ei tiedetä, mutta arvioiden mukaan 
Suomeen tuotavista huumausaineista suurin 
osa kulkee kaupallisen rahdin, pikarah-
din ja postin kautta, jolloin dramaattisesti 
vähentynyt henkilöliikenne ei vaikuttanut 
huumeiden saatavuuteen.

Tyypillinen Tullin tutkima lääkkeisiin 
liittyvä rikos on suomalaisen miehen Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelta postitse 
tilaama Viagra-liuska. Lääkkeiden vastaan-
ottaminen postitse ETA-maiden ulkopuolel-
ta on kiellettyä. Mutkikkaan asiasta tekee 
se, että usein kansalainen luulee tilaavansa 
lääkkeitä esimerkiksi espanjalaiselta sivus-
tolta, mutta itse lähetys tuleekin Kiinasta. 
Vastuu tilauksesta on kuitenkin aina ti-
laajalla. Yllätyksiltä välttyy, kun hankkii 
lääkkeet kotimaasta, tai varmistuu Eu-
roopan talousalueella sijaitsevan apteekin 
laillisuudesta.

Venäjä-pakotteiden valvonta
Euroopan unioni on asettanut Venäjälle 
pakotteita vaiheittain vuodesta 2014 läh-

tien, jolloin Venäjän joukot miehittivät 
laittomasti Ukrainaan kuuluvan Krimin 
niemimaan. Venäjän helmikuussa 2022 
aloittaman täyden hyökkäyssodan joh-
dosta EU päätti mittavista lisäpakotteista. 
Joidenkin tuotteiden vientiä Venäjälle on 
rajoitettu ja joidenkin tuotteiden vienti 
on kielletty kokonaan. Rajoitusten piirissä 
ovat esimerkiksi aseet, ampumatarvikkeet, 
kaksikäyttötuotteet, puolustustarvikkeet, 
kulttuuriesineet ja yli 300 euron arvoiset 
ylellisyystuotteet. 

Tulli valvoo vientirajoituksia, mutta niitä 
hallinnoivat muut viranomaiset, kuten Po-
liisihallitus, puolustusministeriö, ulkominis-
teriö ja Museovirasto. Tulli on käynnistänyt 
epäiltyjen Venäjä-pakotteiden rikkomisten 
vuoksi yli sata esitutkintaa, joissa rikosni-
mikkeinä on säännöstelyrikos, tai sen lievä 
tai törkeä tekomuoto. Suomesta on yritetty 
viedä Venäjälle säännösten vastaisesti esi-
merkiksi drooneja, kaikuluotaimia, ampu-
matarvikkeita ja käteistä rahaa.

Pakotteita asettamalla EU pyrkii painos-
tamaan Venäjää taloudellisesti, sekä vai-
keuttamaan sen sotilaallisen suorituskyvyn 
ylläpitoa. Venäjän oma teollisuus ei kykene 
tuottamaan kaikkea sitä, mitä armeija ja 
yritykset tarvitsevat. Pakotteet ovatkin suo-
ran sotilaallisen avun rinnalla tehokas kei-
no parantaa Ukrainan taisteluedellytyksiä. 
Suomen Tullilla on tässä oma tärkeä roo-
linsa. Tulli valvoo pakotteita uskottavasti 
ja ennalta estävästi yhdistämällä riskiana-
lyysin, tullitarkastusten ja rikostutkinnan 
osaamista.

Kirjoittaja toimii Tullissa rikostutkijana.

Tulli – tavaraliikenteen turvaaja 

Tullin päätehtehtäviä on torjua Suomeen ulkomailta kohdistuvaa salakuljetusrikollisuutta.

Aku Häyrynen / Tulli

1. ORPO .....................................................83 p
2.Team Ehtoosuo ...................................81 p
2. Ruska Tules ..........................................81 p
4. Team Hippopotamus .......................78 p
5. Raja .........................................................76 p
5. Mettäläiset ...........................................76 p
5. Myllykylän Woima .............................76 p
5. Pallokorpraalit ....................................76 p
5. 9858 .......................................................76 p
10. Pöytyän Pirtsakat Pimut ...............75,5 p
11. Tiukkikset ...........................................75 p
12. Puupäät ..............................................74 p
12. Fanitiimi .............................................74 p
14. Eräpirjot .............................................73 p
14. Setämiehet........................................73 p
14. Alastaron Reserviläiset 2 ..............73 p
14. Grupo Quatro Perdidos ................73 p
18. Vaiston Varassa ................................72 p
18.H eimoveljet ......................................72 p
20. Pöytyän Potrat Pojjaat ..................71 p
20. TWA .....................................................71 p
20. Lihamestarit......................................71 p
20. Neljänsuora.......................................71 p
20. Alastaron Reserviläiset 1 ..............71 p

20. Tuplanollat ........................................71 p
20. Tattiralli ...............................................71 p
27. Peltolan Poppoo .............................70 p
27. Kolme Pientä Porsasta ..................70 p
29. Huikka Rastilla .................................69 p
29. Iskuryhmä PuRa ..............................69 p
31. Joku Joukkue ...................................68 p
31. Team MP3 ..........................................68 p
31. Tiputtelijat .........................................68 p
31. Mökkimuijat .....................................68 p
31. Kapteeni Koskinen ja mukulat ...68 p
31. Härkätie 2  .........................................68 p
37. Wannabe Pirjot ................................67,5 p
38. Haamujengi ......................................67 p
38. Nicettäjät  ..........................................67 p
38. Anonyymit Osallistujat .................67 p
38. Team Kääpiöt ...................................67 p
38. Farmasudet .......................................67 p
38. KarSeE .................................................67 p
38. Tuhottavat Ressut ...........................67 p
45.T eam Speak ......................................66 p
45. Kapinapartio.....................................66 p
45. Nollamiehet ......................................66 p
48.Loimijokelaiset .................................65 p

48. Latvaan Ukot ....................................65 p
48. Annan Akat .......................................65 p
48. M´n M ..................................................65 p
48. Willen Vatipäät .................................65 p
48. Kaukopartio ......................................65 p
54. Melkeen Inssit ..................................64 p
54. Hiki-Tursas .........................................64 p
56. Kojiksen Kovikset ............................63 p
56. Lamppupäät .....................................63 p
56. Team Salonen ...................................63 p
56. Team Komia ......................................63 p
56 Hulmin kalastuskerho ....................63 p
61. Martina ja Hengenpelastajat ......62 p
61. RuskaPaletti ......................................62 p
61. Typykät ...............................................62 p
61. Vanhat Munankäsittelijät .............62 p
65. HuhtaViidanKärkäsRanki .............61 p
65. Kyliltä Kerätyt ...................................61 p
65. Exät ja Nyxät .....................................61 p
65. Härkätie 1 ..........................................61 p
69. Eksyksissä ..........................................60 p
69. Kurjat Kulkurit ..................................60 p
69. Team Kupari ja Pillit ........................60 p
69. Piparifiksaamo .................................60 p

69. AliHutut ..............................................60 p
69.TUKORES .............................................60 p
69.Voitolla Yöhön ...................................60 p
76.Timanttiset Rossit ............................59 p
76.Eräpirkot .............................................59 p
76.Tulenjohto ..........................................59 p
79.Loimaan Palokuntalaiset ...............58 p
79.Mäkitalon Jahti .................................58 p
79.Karhupartio .......................................58 p
82.Åbon Ottajat......................................57 p
82.Viimeiset Ristiretkeilijät .................57 p
82.Intro-Vertit .........................................57 p
85.PATERIT ................................................55 p
86.KomPässit ...........................................54 p
86.Latvasta lahot ...................................54 p
88.TK:n Terhakat .....................................53 p
89.Pitkä ja Pätkät....................................52 p
90.Oripään VPK .......................................49 p
91. NM2020 #Naapurinmuijat ...........48 p
91. Vilttiketju ...........................................48 p

TULOSTAULU8. VILLEN JOTOS, ORIPÄÄ
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KOKOUKSET JA KILPAILUT

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustusta
Turun Upseerikerho ry

Syväsukellus  
turkulaisuuteen

TILAA ts.fi/tskortteli

Turvallinen

kumppani.

”Nato-yhteensopivat” raskassarjalaiset

Parlok Trading Oy    |    www.parlok.fi    |    myynti@parlok.fi    |    03 254 2727

”Nato-yhteensopivat” raskassarjalaiset

VARSINAIS-SUOMEN RESERVIPIIRIEN 
Ampumahiihto- ja 

parisprinttiviestimestaruuskilpailut
lauantaina 11.2.2023 Loimaalla

Kilpailukeskus
Heikinpirtti, Pahikaistentie 100, 32410 NIINIJOKI
Opastus Loimaa-Oripää tieltä

Kilpailusarjat
D, D50; H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Viesti: H/D, H80, H100, H120

Ilmoittautuminen
4.2.2023 mennessä osoitteeseen: LSRES1956@gmail.com
Ilmoittautumisessa ilmoitettava nimi, sarja, yhdistys ja 
sotilasarvo.

Osallistumismaksu
15€/kilpailija, viesti 30€/joukkue
Maksu: Loimaan Seudun Reserviläisten tilille
FI41 4309 0010 425346
10.2.2023 mennessä 

Kilpailujen aikataulu:
Ilmoittautuminen klo 10.30 alkaen
Kohdistus klo 11.00 - 11.40
Avajaiset klo 11.45 
Ensimmäinen startti klo 12.00.
Sprinttiviestin startti 1h viimeisen maaliintulijan 
jälkeen

Kilpailijoilta vaaditaan voimassaoleva 
ampumaturvavakuutus.

Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassaolevia 
sääntöjä.(hiihtomatka sarjassa H55 ja ylöspäin sekä D ja 
D50 sarjoissa 7,5 km).

Tekninen asiantuntija:
Lasse Varjonen puh. 050 5334212

Lisätiedot:
Kilpailujen johtaja Jarmo Heikkinen puh. 0400 929 554
Kilpailujen varajoht. Heidi Silvander puh. 050 3459160
Kilpailujen sihteeri Jukka Salonen puh. 044 7733455

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista 
nettivisuillamme, Facebookissa sekä suoraan 
ilmoittautuneille kilpailijoille. Kilpailumaksu tulee 
maksaa vasta ilmoittautumisajan päätyttyä.

TERVETULOA!
Loimaan Reserviupseerit ry. ja 

Loimaan Seudun Reserviläiset ry.

KILPAILUKUTSU
Varsinais-Suomen 
Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirien

ILMA-ASE 
MESTARUUSKILPAILUT

Pidetään Kupittaan urheiluhallin
Ampumaradalla lauantaina 11.2.2022

Kilpailuohjelma
Ilmakivääri ja ilmapistooli 40 ls
Erien alkamisajat ilmoitetaan eräluettelossa

Sarjat ja joukkueet
Kilpailussa noudatetaan SAL:n kilpailusääntöjä ja 
paremmuus ratkotaan seuraavasti:
- henkilökohtaisessa kilpailussa sarjoissa E, H16, D16, 

H18, D18, H20, D20, H, D, H50, D50, H60, H70, H75, 
H80, H85, H90

- joukkuekilpailuissa 3-miehisin joukkuein.
Joukkuetulokseen lasketaan yhdistyksen kolmen 
parhaan etukäteen nimetyn kilpailijan tulos.

Ilmoittautumiset
Yhdistyksittäin kirjallisesti perillä viimeistään 5.2.2023 
email: hptuomin@gmail.com

Osallistumismaksut
Henkilökohtaisessa kilpailussa 15 € / ampuja / laji 
maksetaan Turun Reserviläisten tilille
FI07 4309 2220 0943 00 viimeistään 8.2.2023.
Eräluettelo lähetetään pyydettäessä yhdistyksen 
nimeämälle yhteyshenkilölle.
Ilmasäiliöiden hyväksyntä ja ampumavakuutus 
tarkastetaan.

Kilpailun tekninen asiantuntija:
Harri Pekola

Lisätietoja:
Pekka Tuominen 050 5188529 

Tervetuloa!
Turun Reserviupseerit ry

Turun Reservialiupseerit-Reserviläiset ry

MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN 
TURVALLISUUSPOLIITTINEN 

SEMINAARI 21.1.2023
Alueen vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestöt 
järjestävät turvallisuuspoliittisen seminaarin 21.1.2023 
Heikkilän auditoriossa.

09.30-10.00                 Ilmoittautuminen + aamukahvi/tee
10.00–14.00                Seminaari

Seminaarissa alustuksia Puolustusvoimista, Nato-
prosessista, Venäjästä ja Ukrainasta sekä Kiinasta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on pakollinen. 
Ilmoittautuminen avautuu tammikuun alussa. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.
rul.fi/varsinais-suomi/uutiset/piiritoimisto-tiedottaa/ ja 
https://varsinais-suomen-reservilaispiiri.reservilaisliitto.
fi/piiritoimisto-tiedottaa/ sivustoilla.

KOKOUKSET JA  
KILPAILUT

Seuraava numero  
ilmestyy  

15.2.2023

Aineisto  
seuraavaan  

lehteen 26.1.2023  
mennessä
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MERKKIPÄIVÄT

TAMMIKUU  

100 VUOTTA  
8.1. Yliluutnantti Yrjö Koppinen Salo

92 VUOTTA   
2.1. Yliluutnantti Matti Rannisto Salo
16.1. Premiärlöjtnant Tor Nordström Åbo

90 VUOTTA   
26.1. Ylikersantti Veikko Kiviniemi Lieto

85 VUOTTA   
5.1. Majuri Mauri Asumaa Turku
22.1. Kapteeni Kalervo Kukkula Turku
22.1. Eversti Matti Laine Turku
31.1. Alikersantti Pekka Poussa Loimaa

80 VUOTTA   
1.1. Sotilasmestari Touko Heino Uusikaupunki
6.1. Luutnantti Aulis Aalto Turku
11.1. Luutnantti Jaakko Paatero Turku
16.1. Kapteeni Matti Qvist Lieto
16.1. Löjtnant Gösta Wahlroos Åbo
19.1. Kapteeni Matti Elo Turku
22.1. Kersantti Pentti Laine Lieto

75 VUOTTA  
5.1. Kapteeni Jussi Laaksonen Aura
15.1. Kapteeni Jukka Liukas Raisio
29.1. Sotilasmestari Tarmo Rinne Uusikartano

70 VUOTTA  
16.1. Yliluutnantti Jukka Salo Märynummi
19.1. Ylikersantti Jouko Mäkinen Yläne

60 VUOTTA  
6.1. Yliluutnantti Pekka Virolainen Uusikaupunki
9.1. Ylivääpeli Kai Peräkylä Turku
21.1. Kersantti Klaus Karlsson Turku
27.1. Vänrikki Taisto Jaatinen Espoo
27.1. Kapteeni Timo Kaunisto Alastaro
31.1. Vääpeli Marko Nurma Turku

50 VUOTTA  
1.1. Luutnantti Mika Hirvonen Naantali
3.1. Taina Kiviniemi Loimaa
7.1. Alikersantti Antti Naukkarinen Turku
8.1. Korpraali Marko Pesonen Turku
9.1. Ylikersantti Janne Kaskia Teijo
9.1. Autosotamies Jani Mattila Masku
10.1. Kersantti Jussi Lehto Mynämäki
11.1. Suojelumies Jussi Koittola Turku
12.1.  Eija Heikkilä Taivassalo
12.1. Kapteeni Tomi Hoppela Masku
15.1. Vääpeli Patrik Berghäll Turku
16.1. Kersantti Eero Saarela Laitila
22.1. Sotamies Esa Lönnqvist Salo
25.1. Jääkäri Velimatti Valli Rusko
26.1. Alikersantti Sauli Anttila Tarvasjoki
   
HELMIKUU  

95 VUOTTA   
16.2. Luutnantti Taavi Likitalo Turku

92 VUOTTA  
6.2. Yliluutnantti Paavo Ylitalo Oripää
28.2. Yliluutnantti Helmer Intonen Raisio

90 VUOTTA  
13.2. Yliluutnantti Erkki Arkkila Alastaro

85 VUOTTA   
19.2. Yliluutnantti Tarmo Koivisto Turku
23.2. Yliluutnantti Pertti Suominen Turku
27.2. Alikersantti Arto Kivijärvi Uusikaupunki

80 VUOTTA  
6.2. Vänrikki Martti Vuori Salo
10.2. Everstiluutnantti Kari Paarma Turku
12.2. Vääpeli Ahti Tuusa Perniö
15.2. Alikersantti Heikki Hannula Laitila
19.2. Yliluutnantti Antti Mäki Raisio
26.2. Luutnantti Markku Laine Raisio

75 VUOTTA  
2.2. Ylikersantti Heikki Nummila Riihikoski
3.2. Kersantti Matti Allen Ypäjä
11.2. Yliluutnantti Markku Lehtokari Turku
14.2. Kersantti Klaus Mattila Mynämäki
21.2. Luutnantti Hannu Larkela Masku
21.2. Yliluutnantti Antti Tunturi Naantali
27.2. Kapteeni Markku Pihkala Lieto

70 VUOTTA  
10.2. Alikersantti Heikki Kairus Oripää

60 VUOTTA  
6.2. Ylikersantti Risto Nivala Halikko
9.2. Yliluutnantti Vesa Helinen Turku
9.2. Luutnantti Ismo Kankaanpää Turku
12.2. Lääkintämajuri Teemu Elomaa Turku

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

15.2. Luutnantti Reijo Moisanen Turku
17.2. Alikersantti Jari Salo Turku
21.2. Luutnantti Risto Makkonen Turku
23.2. Yliluutnantti Veli-Jussi Piirilä Raisio
23.2. Ylikersantti Esa Tähkävuori Kaarina
28.2. Luutnantti Kai Ahlgren Parainen

50 VUOTTA  
1.2. Luutnantti Juha Kallunen Mynämäki
5.2. Luutnantti Jani Kumenius Turku
10.2. Sotilasmestari Juho Airola Piikkiö
14.2. Yliluutnantti Mika Virta Turku
17.2. Kersantti Petri Aho Turku
27.2. Pioneeri Jani Koivisto Turku
28.2. Alikersantti Janne Oja Salo

Viime lehdestä jäi pois 50 vuotta 17.12.2022 täyttänyt 
alikersantti Harri Saarikko, Uusikaupunki


