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Suomen Reserviupseeriliiton alainen
reserviläisyhdistys, jolla on jäseniä yli
400. Suurin osa jäsenistä on opiskelijoina Tampereen korkeakouluissa.
- Jäseniksi saavat liittyä sukupuoleen
ja sotilasarvoon katsomatta kaikki
paikalliset opiskelijat, jotka kokevat yhdistyksen toiminta-ajatuksen
omakseen. Vuotuisen jäsenmaksun
suuruus päätetään syyskokouksessa.
- Toimintaa järjestetään vuotuisen
määrärahan puitteissa ja yhdistyksen
vastuuhenkilöiden vapaa-ajan niin
salliessa.
- Ressu-lehti on yhdistyksen julkaisu,
joka toimitetaan kaikille jäsenille.

myös verkossa www.takoru.fi
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Päätoimittaja
Taittaja
Tässä nro:ssa
avustivat

Pekka Sillanpää
Pekka Sillanpää
Mark Aretz, Antti Artukka, Miikka Hurmalainen, Pauli Järvinen
Asko ja Oili Kilpinen, Jukka Knuuti, Jari Kukola, Kaisa Kurenniemi, Satu Kämäräinen, Milja Kärkimaa, Antti Laalahti, Minna
Lamminen Jussi Nikkari, Lauri Nuuttila, Jari Paavilainen, Jukka
Peura, Juha Suominen, Pia Ylimäki

Painos
Painopaikka
Ilmestyy

500 kpl
Kopijyvä Oy, Tampere
2-4 kertaa vuodessa, 36. vuosikerta

Seuraava lehti
Kansien kuvat

Vuoden lopussa
”Museum am Wasserturm”, ”Lappeenrannan Rakuuna-patsas”
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j li-sesti ja virallisesti. Kaikki jotka olivat mukana viime vuoden syyskokouksessa varmasti muistavat,
että Ressu lehteä päätettiin leikata neljästä numerosta kahteen täksi vuodeksi. Siitä tämäkin vuoden
ensimmäisen lehden myöhäinen ajankohta osaltaan johtuu. Eli eiköhän aleta saarnaamaan, että
saadaan asiat tapetille.
Haluaisin tässä ottaa nyt esille Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) asettamat tavoitteet jäsenilleen vuodelle 2012. Laitoinkin asiasta jo perusteellisemman tilityksen aiemmin Kyynel-sähköpostilistan kautta jäsenille, mutta tässä kertauksena niille, jotka eivät ole VIELÄ ehtineet listalle liittyä!
RUL on asettanut vuoden 2012 tavoitteeksi yksittäiselle jäsenelle kolme tehtävää, joista jokaisen jäsenen olisi kuluvan vuoden aikana suoriuduttava itsenäisesti. Tämä koskee sinua, joka luet
tätä ohjesääntöä!
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Puheenjohtaja
Antti Laalahti - puheenjohtaja@takoru.fi
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Harva meistä on rautaa
Pekka Sillanpää
paatoimittaja@takoru.fi
p. 040 749 0666

L

ähdin hakemaan pääkirjoitusfiilistä
täältä itärajalta Lappeenrannasta, kun
tuntui että ihmismieli on tabula rasa.
En sitä ihmettele, kun dtyö-urakkani alkaa olla
ohi ja valmistuminen edessä. Koville joutui
kun elämän velvoitteiden vuoksi Finnentagista Juhannukseen ei ehtinyt päivääkään pitää
vapaata. Teekkarina tietysti Wapun menettäminen harmitti enemmän kuin Pääsiäisen.
Pääsin urakassani kuitenkin helpommalla
kuin jääkärit, jotka lähtivät tuntemattomaan
ankaraan saksalaiseen koulutukseen kokonaiseksi kolmeksi vuodeksi. Osa ehkä oli vielä
kuvitellut menevänsä sinne leipää tienaamaan, mutta kouraan lyötiinkin Mauseri. Lopulta kuitenkin kiitos seisoi! Tämän rohkean
liikkeen tuloksena oli Suomen itsenäisyys ja
se mahdollisti nykyisen helpon elämänmenon.
Jääkärien aikanaan kulkema ja sille hikensä ja
verensä vuodattama kapea ja kivinen tie on
muodostunut meidän sukupolvelle nopeaksi
monikaistaiseksi moottoritieksi, jolla liikennesäännötkin saattavat kiireessä unohtua.
Oman urakkani tulos on toivottavasti valmius entistä parempiin Ressuihin. Viime vuoden ekassa numerossa lupaamaani kertausharjoitusteemaa en kuitenkaan tule toteuttamaan
PV-uudistuksen vuoksi. Se niistä eduskunnan
lupaamista kahdesta prosentista. Pohjalainen
sisu ottaa vielä aikansa laantua, mutta mitään
vakuuksia sille en kuitenkaan anna. Jääkärit
mahdollistivat korkean maanpuolustustah-
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don, eikä sitä olisi syytä asettaa uhatuksi mitättömiltä kuulostavilla säästöillä. Jääkärien
testamentti Suomen nuorisolle vuodelta -75
osoittaa sen, mikä lopulta merkitsee.
Huomasin vasta jälkijunassa, että puolustusministerikin on vaihdettu. Tällä kertaa tehtävään kokeillaan palveluksesta vapautettua.
Vapautuksen syystä on kuitenkin lapsellista
ivailla, sen ovat lääkärit päättäneet. Hyvä jos
voidaan välttyä ongelmilta, aina niin ei ole
ollut. Libaussa jääkärit kohtasivat vuoden
aikana epäinhimillisiä olosuhteita vanhoilla
venäläisillä kasarmeilla ja maastossa; syöpäläiset vaivasivat ja ruoka oli riittämätöntä.
Jääkäriliikkeessä yhteistyökumppanit olivat tärkeitä. Kaveria ei jätetä, sanoo jääkäriperinne. Suomen ja Saksan välinen vuorovaikutus asevoimien välillä vielä tänä päivänä on
merkittävää, kuten tässä numerossa saadaan
huomata. Mutta niin on merkittävää myös
oman toimitusaikani ensimmäinen Ressun
yhteistyökumppani TOAS. Mikäli Sinä uskot tietäväsi jonkin organisaation, joka olisi
myös lukijoille arvokas ja toisinpäin, ole yhteydessä ystävällisesti toimitukseen.
Ei muuta kuin tsemppiä opiskelijoille
syksyyn, ja sille joukolle, joka on jo ehtinyt
kypsään ikään ja työelämään, työintoa taas
loman jälkeen!
Ensi vuoden Pääsiäistä ja Wappua odotellessa,

TaKoRU ry - Jäsenlehti

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Vuoden 2012 hallitus
Tänä vuonna TaKoRUn toimielimissä aloitti kolme reipasta naista
joista kaikki ovat vielä mukana (kolme kovaa koota). Sitä voidaan
pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Reserviläistoiminta on myös
naisten asia. Osmonkallion pienoispistooliradan merkitys realisoituu myös esittelyissä.
Antti Laalahti
Puheenjohtaja
ORUP-edustaja

Jussi Isoviita
Varapuheenjohtaja
ORUP-edustaja

Pioneeri on nimeni ja Herra Alikersantti on
Sotilasarvo luutarvoni. Kajjaanissa palvelin erässä 206, josta
nantti, aselaji viesminut paiskattiin pihalle vuoden palveltuati. Palvelin II/03
ni. Ajauduin TaKoRUn hallitukseen vuonna
Viestirykmentissä
2009, jossa minut määrättiin toimittamaan
josta siirryin 2004
sihteerin virkaa, sen jälkeen koitin siipieni
reserviin opiskekantavuutta rahastonhoitajana ja nyt vpj:na.
lemaan TAMK:iin
sähkötekniikkaa. Sieltä 2005 siirryin TTY:lle
ja siitä asti olen opiskellut sähkötekniikkaa
paremmalla tai huonommalla menestyksellä. Mika Kinnunen
Sotilasurani TaKoRU:ssa alkoi toimihenki- Sihteeri ja TTYlönä vuonna 2006. Hallituksessa olen kulut- tiedotusvastaava
tanut penkkiä ja sekoittanut jäsenrekisterin
tietoja vuodet 2007 – 2009. Varapuheenjoh- ”Olen n:nen vuotajana ja kerhon taustapiruna vaikutin vuodet den sähköteekka2009 – 2011. Nyt sitten viimeisen vuoden ri, joka on muhallituksessa olen lupautunut kuluttamaan kana TaKoRU:n toiminnassa niinikään n:ttä
puheenjohtajan vaativalla ja henkisesti uu- vuotta. Aluksi hoidin kerhon rahaliikennettä
vuttavalla pallilla. Harrastuksiin kuuluu talousvastaavana ja nyt olen kolmatta vuotlenkkeily, kiivaat joukkuepelit, ammuskelu ta sihteerinä. Varusmiespalveluksen suoritin
ja kaikenmoinen reserviläistoiminta, aina Porin Prikaatissa Kansainvälisissä Valmiparaatista poteroon. Viimeiset suurimmat usjoukoissa saapumiserässä 204. Reserviin
ja mahtailevimmat tapahtumat, johon olen siirryin alikersanttina. Harrastuksiin kuuluu
TaKoRU:n kautta ajautunut, olivat Swiss hiihto ja suunnistus sekä syksyisin metsästys
Raid Commando kisaan osallistuminen mikäli harkkatöiltä ja muulta roskalta jää aiSveitsissä ja Pohjoismaisten reserviupseerien kaa.
kisat Tanskassa.
RESSU 1/2012 |
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Pekka Sillanpää
Päätoimittaja
ORUP-edustaja

Jari Paavilainen
Varustevastaava
TaY-tiedotusvastaava

Tyhmä saa olla muttei tykkimies. Millenniumista oli
jo selvitty kun tuona sumuisena aamuna 8.1.2001 siirryin ystäväni
Aaltosen autokyydillä Niinisalon Tykistöprikaatiin. Alokasaika alkoi pahamaineisessa Konna-Kolmosessa. Varuskuntamaailma
kiehtoi sen verran, että RUK:n kurssin 218
Centurio kautta kulki tie takaisin KonnaKolmoseen. Tykillä pääsin kerran ampumaan
kovilla, josta ei ole todisteita sillä ystäväni
Simula ei onnistunut laukaisemaan kameraa
ratkaisevalla hetkellä. Suurena huolena ja
murheena mielessä on reservin joukkojen supistaminen ja erityisesti kertausharjoitusten
raju vähentäminen. TaKoRU on mielestäni
Suomen paras reserviläiskerho, joten tästä
kannattaa pitää kiinni! Itselläni menossa niin
TaKoRUn kuin ORUPin hallituksessa viides
vuosi, eli aikani on käymässä vähiin.

Sotilasarvo: Alikersantti
Vm-palvelus: II/08, IlmavTK/KarLsto, HN-amek

Antti Artukka
Rahastonhoitaja
Opiskelen
rakennustekniikkaa TTY:llä neljättä vuotta.
TaKoRu:n löysin muutaman vuoden koulun
käytävillä kävelyn jälkeen. Kaksi vuotta seurasin toimintaa varsinaisena jäsenenä vierestä ja nyt halusin tulla mukaan hallitukseen.
Halusin oppia kirjanpidon, josta ajattelin olevan hyötyä myöhemmin, siispä värväydyin
TaKoRu:n rahastonhoitajaksi. Hallituksessa
olen siinä mielessä erikoinen tapaus, että armeija on käymättä, mutta sen verran maapuolustushenkeä minulta löytyy, että minut
löytää useista TaKoRu:n tapahtumista.
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Olen 3. vuoden materialisti, ja TaKoRU on
ollut osa aktiivista opiskeluelämään fuksimessuista saakka. Aktiivisesta osallistumisesta
kerhotoimintaan seurasi hallituspaikka varustevastaavana, ja jatkan samassa pestissä tänäkin vuonna. Jos koet varustuksesi, tai kerhon
varustuksen puutteelliseksi, ota yhteyttä. Myös
yhteistyökumppaneita ja tarjouksia haetaan, joten pidä silmät ja korvat auki! Kiinnostuksen
kohteita ovat erilaiset ammuntalajit, geardoilu, ilmailu, yl reserviläistoiminta, valokuvaus,
erilaiset kielet ja historia. Minuun törmäät todennäköisimmin vaeltamassa ympäri TTY:tä,
kerhohuoneella tai kerhon tapahtumissa.

Lauri Nuuttila
Ampumavastaava
Opiskelen TTY:llä viidettä
vuotta ja valmistuminen alkaa
pian häämöttää. Varusmiespalveluksen suoritin sotilaspoliisina Parolannummella saapumiserässä II/06 ja vuoden
jälkeen potkivat pois sotilasarvona kersantti.
TaKoRUn hallitukseen suostuin nyt ensimmäistä kertaa pienen painostuksen jälkeen.

TakoRU on myös Facebookissa.
Ryhmä on suljettu. Tutustu!

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry

Jussi Nikkari
Ampumavastaava

Antti Nousiainen
Ampumavastaava

Varusmiespalvelus 05-06
UtJR/ErikJP/LsvjK
Opiskelu kone/hydraulitekniikka n+3 vuotta

Sotilasarvo: Luutnantti
Kainuun prikaati II/02

Aseiden, ammunnan ja erikoisen toiminnan erikoinen erikoismies, joka puuhastelee
pääasiassa ammunnan parissa. Ampuu Metsästäjäliiton ja SAL:in lajeja sekä IPSC:iä ja
SRA:ta. Käynyt pari kertaa Häyhä kilpailussa. Kerhon monesti kruunattu jäämiesten kuningas, joka ei ota pahemmin paineita vaikka
deadlinet on jo ohitettu tai päivämäärät unohdettu. Muuten kyllä tehokas taistelija kunhan
vauhtiin pääsee. Suuri inertia pitää huolen
myös siitä, että vauhtiin päästyään sitkeästi
jatkaa matkaa kohti lopullista voittoa.
Lempijuoma: Kaikki etanolipitoinen
Motto: You don’t need to do a better shot,
you just need more bullets...

N:nen raksateekkari. Intti käyty jo kauan sitten jonka tuloksena jääkäripataljoonan viestijoukkueen johtaja. Nykyään jotain ihan muuta. Tie TaKoRU:n hallitukseen kävi, kuten
ehkä monelle muullekkin, Osmarin kautta.
Juha Suominen
Ampumavastaava
Sotilasarvo: Alikersantti
Porin Prikaati I/07
3:n vuoden tietoteekkari. Intti tuli käytyä
viitisen vuotta sitten, sijoituksena jääkärikomppanian Tväl-AU. TaKoRU:n toimintaan
ja hallitukseen lähdin, ylläri ylläri, Osmarin
kautta.

Toimihenkilöt hallituksen apuna
Timo Vilko
Ampumavastaava

Pauli Järvinen
Jäsen- ja ampumavastaava

Olin armeijassa 20052006, jossa tieni kävi
Ilmavoimien Teknillisen koulun kautta Utin Jääkärirykmenttiin.
Siellä toimin apumekaanikkona alikersantin arvolla. TaKoRU:n ilmoituksen löysin
TAMK:n ilmoitustaululta ja lähdin mukaan.
Harrastuksina on SRA, metsästys ja autot.

Kenttätykistö/sää
Tykistöprikaati 2/01
Tietotekniikan DI
Sotilasarvo on alikersantti ja koulutushaara
kenttätykistö/sää. Asepalveluksen suoritin
Tykistöprikaatissa Niinisalossa saapumiserässä 2/01, joten tänä vuonna tulee kym-
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menen vuotta täyteen reservissä ja TaKoRUn
jäsenenä. Nykyistä tehtävääni ampumavastaavana olen hoitanut vuodesta 2007 ja sitä
ennen toimin kolme vuotta kerhon talousvastaavana. Koska olen nykyisistä kerhon
toimihenkilöistä ”virkavuosiltani” vanhin, on
roolikseni muodostunut myös toimia vanhana
kähmynä joka kertoo hallitukselle miten asiat
on ennen tehty. Vallitsevasta trendistä poiketen kyllästyin opiskeluun jo ennen N:tä opiskeluvuotta, ja tietoteekkarin mustat haalarit
ovat roikkuneet naulassa pian viisi vuotta. En
kuitenkaan ole antanut sen häiritä aktiivista
toimintaa TaKoRUssa, koska kuten entinen
kollegani sanoi, ”ei voi lopettaa kun se on
niin kivaa”. Muu vapaa-aika menee suurelta
osin kuntoliikunnan ja ammunnan harrastamiseen.
Jari Kukola
ATK-vastaava + verkkotiedotus
Opiskelen TTY:llä.

Milja Kärkimaa
TAMK-tiedotusvastaava
Sotilasarvo: matruusi 2/2010
Palveluspaikka: Upinniemi ja Pansio
Opiskelen Tampereen AMK:ssa ensimmäistä
vuotta talotekniikkaa.

Toiminnantarkastajina toimivat seuraavat henkilöt:

Satu Kämäräinen
Liikuntavastaava
Olen Lahesta lähtöisin ja
Parolannummen saapumiserän II 05 kautta Tampereelle TAMK:iin opiskelemaan siirtynyt
alikersantti. Liikuntavastaavaksi tieni kävi
monelle tuttua reittiä eli Osmarin kautta. Harrastuksinani on kaikennäkönen liikunta, ammunta ja metsästys.

Kaisa Kurenniemi
Liikuntavastaava
Armeija tuli suoritettua
saapumiserässä II/05 Parolannummella ilmatorjuntapatteristossa, tuloksena reservin vänrikin arvo. Tämän jälkeen
eksyin TTY:lle sähkötekniikkaa opiskelemaan, ja nyt n vuoden jälkeen opiskelut ovat
vihdoin loppusuoralla. TaKoRU:n riveissä
toimin kuitenkin ensimmäistä kertaa, vaikka
Osmonkalliossa on tullut haisteltua ruutia
jo vuosia. Tuoreen toimarin innolla olisikin tavoitteena viimeistään syksymmällä
(mustakantisen kirjan pölyttyessä hyllyssä) aktivoida jäsenistöä liikkumaan muutenkin kuin perinteisten cooperin ja LKT:n
avulla. Jo armeija-aikainen taistelupari
Kurenniemi&Kämäräinen ottaakin mielihyvin vastaan uusia ideoita ja turhia toiveita liikuntatapahtumiin liittyen.

Jussi Alanen ja Jarkko Suominen
varalla ovat:
M. Hurmalainen ja V-M Heiskanen
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TaKoRU lukuina
TaKoRU mainostaa toteuttavansa monipuolista ja vauhdikasta reserviläistoimintaa ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. Seuraavassa tutustutaan onko kuvatulle
tarjonnan toteuttamiselle todellisuuspohjaa, eli minkälainen on TaKoRUn jäsenjakauma.
PEKKA SILLANPÄÄ

Tarkastellut tilastot ovat heinäkuulta. Tarkastellaan ensin takorulaisten ikäjakaumaa. Kuvassa 1 on esitetty takorulaisten määrä syntymävuoden funktiona.
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Kuva 1. Kulloisinakin vuosina syntyneiden takorulaisten määrä.
Voidaan huomata, että 50-luvun alkupuolella syntyneitä reserviläisiä on yhä TaKoRUssa mukana - kenties jopa perustajajäseniä? Syntymävuoden huippu on vuonna
1984. Silloin syntyneitä takorulaisia on jäsenenä lähes 50. Syntymäajan painotettu
keskiarvo taas on heinäkuussa 1982.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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Jatkossa pyritään seuraamaan vuosittain jäsenjakauman kehittymistä. Mikäli
historiatietoja on olemassa, olisi mielenkiintoista nähdä ikäjakauman kehittyminen.
Oletettu (ja toivottu) suuntaus on, että opiskeluajan mentyäkin jäsenenä pysytään
(kuva 5). TaKoRUn jäsenenähän saa sääntöjen mukaan pysyä ikuisesti opiskelijastatuksen jälkeenkin. Jäseneksi sen sijaan ei saa liittyä ellei ole opiskelija.
Mielenkiintoinen asia on luonnollisesti aselaji. Kuvassa 2 on esitetty mihin aselajiin takorulaiset ovat saaneet koulutuksen.
70
60
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30
20
10
0

Kuva 2. Takorulaisten määrä aselajeittain.
Valtaosa takorulaisista ehkä hieman yllättäen kuuluu kenttätykistöön. Vieläkin suurempi osa valitettavasti on niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet koulutushaaraa. Valikoima elää jatkuvasti, sillä vielä keväällä mukana oli esimerkiksi yksi sotilassoittaja.
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty sukupuoli- ja sotilasarvojakaumat lohkokaavioissa,
tässä järjestyksessä.
Naiset
5%

Miehet
95 %

Kuva 3. Sukupuolijakauma.

Kuva 4. Sotilasarvojakauma.

Naisia on mukana mukava siivu (kuva 3). Prosenttimäärä on hieman suurempi kuin naisten osuus armeijassa. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan tänä vuonna sitten avaus-
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vuoden 1995 on naisten asepalvelukseen hakeutuminen suurinta koskaan: 756 henkilöä (< 3%). TaKoRUssa reserviupseereita on eniten vänrikkeinä (kuva 4). Lähes
yhtä paljon löytyy alikersantteja. Kuten huomataan, ei TaKoRUssa sotilasarvolla
ole merkitystä, sillä lähes 10 % jäsenistä ei ole sotilasarvoa. Onkohan tieto oikea?
Lopuksi esitetään takorulaisten maantieteellinen sijainti kuvassa 5.

Kuva 5. Takorulaisten sijoittuminen
maapallolla.
Ajansaatossa takorulaiset ovat valloittaneet maailmaa jo jopa rakkaaseen länsinaapuriin asti sekä reserviläisyyden
luvattuun maahan Sveitsiin. Top-5 kaupungit jäsenien määrän perusteella ovat
Tampere 281, Helsinki 25, Lempäälä 9, Espoo 7 ja Turku 7. RUL:n jäsenrekisterissä
on mahdollista tarkistaa ja päivittää omat tietonsa. Toimenpiteessä tarvitaan jäsennumero. Tarkemmat ohjeet ja linkki löytyvät netistä. Myös TaKoRUn sivuilla voi
päivittää tietojaan; tarvittaessa voi olla yhteydessä jasenvastaava@takoru.fi.
Edellä esitettyyn perustuen voidaan todeta, että TaKoRUssa jäseniä on monessa
ikäluokassa, sotilasarvossa ja sukupuolessa. Lisäksi maantieteellinen levinneisyys
on laajaa. Rekisteri ei ole kaikilta osin ajantasalla (erit. aselaji), joten olisi toivottavaa, jotta moni jäsen tarkastaisi ja tarvittaessa päivittäisi tietonsa.
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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FINNENTAG, HOHENLOCKSTEDT - SAKSA - 24.-26.2.2012
Suomalaisten jääkärijoukkojen koulutuksen syntysijoilla
PEKKA SILLANPÄÄ
Lähteinä käytetty pääasiassa Parole-lehtiä ja JP27:n Perinneyhdistyksen jäseniä

Katsaus historiaan - jääkäriliikkeen synty
Suomi oli Venäjän vallan alla vuonna 1914,
kun itsenäisyyspyrkimykset saivat aikaan
jääkäriliikkeen syntymisen. Ensimmäisen
maailmansodan syttyminen 1914 sortokausien aikana vahvisti kansan venäläisvastaista
mielialaa kun Venäjälle toivottiin tappiota.
Alunperin Helsingin ylioppilaspiirien aktivisteista lähtenyt itsenäisyysliike vastusti
marraskuussa 1914 julkaistua rajua Suomen
venäläistämisohjelmaa, joka olisi vienyt Suomen autonomian rippeetkin. Jääkäriliikkeen
järjestäytymiskokous pidettiin 20.11.1914
Ostrobotnian Kassahuoneessa. Suomessa
ei tuolla hetkellä ollut omaa sotaväkeä. Silloisen sotilaallispoliittisen tilanteen perusteella oli lain vastaista antaa suomalaisille
sotilaskoulutusta Suomessa.Parhaimmaksi
kumppaniksi saada koulutusta kansanarmeijan muodostamiseksi, Ruotsin kieltäydyttyä,
näki liikkeen keskuskomitea Venäjän vihollisen Saksan. Saksa myöntyikin aluksi 200 sotilaan kouluttamiseen ja varustamiseen, mutta vuonna 1915 sen rauhanneuvotteluiden
katketessa Venäjän kanssa nostettiin määrä
2000 henkilöön (1863 toteutui). Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että
ensimmäiset 200 jääkärikokelasta (ns. Pfadfinderit) saivat asukseen partiopoikien asut hämäyssyistä. Itse sana jääkäri tulee saksan
sanasta metsästäjä (der Jäger), jolla Saksassa yleisesti kuvattiin hyvää ampumataitoa.
Fredrik II Suuri muodosti heistä 1700-lu-
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vulla kevytaseisen eliittijoukon, Jäger. Nyttemmin Suomessa jääkärillä tarkoitetaan jääkärijoukoissa varusmieskoulutuksen saanutta
nopeasti liikkuvaa jalkaväkisotilasta.
25. helmikuuta 1915 ensimmäiset jääkärit
ilmoittautuivat Saksan pohjoisosassa Lockstedter Lagerissa (nyk. Hohenlockstedt).
Koulutus tapahtui vuosina 1915-17. Paikallinen värvääminen jääkärikoulutukseen oli
sotatilaan julistetussa Suomessa haastavaa.
Pääosa värvätyistä oli opiskelijoita, työläisiä
ja maanviljelijöiden poikia ikähaarukan käsittäessä 15-49 vuotta painottuen parikymppisiin. Maantieteellisesti eniten värvättyjä oli
Pohjanmaalta. Väkilukuun suhteutettuna eniten lähtijöitä oli nykyisen Kauhavan, silloisen
Kortesjärven pitäjän alueelta, vaikkakin tohtori Juhani Lassilan tuore tutkimus (Parole
4/2010) nostaa puhtaasti syntyneisyyden perusteella Lapin suurimmaksi jääkärimaakunnaksi ja Tornion jääkäripitäjäksi. Jääkärikurssin johtajana ja komentajana toimi vuoteen
1917 saakka majuri Maximilian Bayer, joka
oli myös Saksan partiopoikaliiton perustajajäsen. Koulutus oli poikkeuksellisen hyvää
ja tehokasta ja se vastasi lähinnä myöhempää
suomalaista reserviupseerikoulutusta. Kaikki
jääkärit saivat vähintään res-au koulutuksen.
Suomalaisten saavuttamiin koulutustuloksiin
erityisesti ampumataidossa, marssikyvyssä ja
urheilusuorituksissa oltiin erittäin tyytyväisiä.
Jääkärit saivat rintamakokemusta vuonna
1916 - 17, jolloin heistä muodostettiin Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27.
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Kokonaisuutena joukko oli kaikki aselajit
käsittävä (saksalaisesta kokoonpanosta poiketen myös mm. tykistö- ja pioneeriyksiköt)
vahvennettu pataljoona. JP27 osallistui taisteluihin Venäjää vastaan Saksan itärintamalla
Kuurinmaalla Baltiassa, joissa tappioita tuli
260 miestä, mutta vain 13 heistä oli kaatuneita. 70 menehtyi sairauksiin ja onnettomuuksissa. Tämä sotiminen rikkoi selvästi
vuoden 1889 Suomen suuriruhtinaskunnan
rikoslain kohdan aseellisesta vastarinnasta
Venäjää vastaan, josta oli määrätty rangaistukseksi kuolemantuomio. Jääkärit siirrettiin
tämän jälkeen erityiskoulutukseen nykyiseen
Latviaan Libauhun (Liepāja) 25.3.191713.2.1918. Suomen itsenäistyttyä noin 1300
jääkäriä palasi takaisin Suomeen, jossa pääjoukko rantautui Vaasaan matkustaja-alus
Arcturuksella 25.2.1918. Tällöin vielä noin
600 jääkäriä oli jäänyt Saksaan sairaaloihin,
komennuksille tai siviilityöhön. Koko joukko
oli palannut Suomeen vuoden 1919 loppuun
mennessä. Poliittisista syistä jäi tai jätettiin
Saksaan noin 100 jääkäriä, jotka kuuluivat
edellä mainittuun 600 jääkärin lukuun.
Suomen armeija sai jääkäreistä käyttöönsä ylennystilaisuudessa Libaussa 11.2.1918
merkittävät 403 upseeria ja 727 aliupseeria.
Suomessa jääkärit olivat heti merkittävässä
roolissa vapaussodassa laillisen hallituksen
joukoissa, valkoisten puolella. Myöhemmin
jääkärit olivat keskeisessä asemassa Suomen puolustusvoimia kehitettäessä ja heidän
osallistuessaan 2. maailmansotaan. Yli 30
jääkäriä kävi sotakorkeakoulun. Ennen kuin
sotatieteen opiskelu Suomessa mahdollistui,
tapahtui opiskelu pääasiassa Ranskassa, mutta myös Ruotsissa, Englannissa, Italiassa ja
Saksassa. 24 – vuotias jääkärimajuri ArmasEino Martola perusti Suomen sotakorkeakoulun palattuaan Ranskan Sotakorkeakou-

lusta. Koulun opetussuunnitelma pohjautui
paljolti Ranskan ja Ruotsin malleihin. Ensimmäisinä koulunjohtajina toimivat tykistönkenraali Vilho-Petteri Nenonen ja jääkärieversti Aarne Sihvo. Jääkäreiden tuoma
arvo erityisesti reserviupseereille on RUK:n
perustaminen. He olivat Saksassa nähneet reserviupseereiden merkityksen, kun Suomessa
aiemmin upseeriuden oli katsottu kuuluvan
vain yläluokalle. Jääkäriupseereista yhteensä
49 sai kenraalin sotilasarvon ja 20 nimitettiin Mannerheimristin ritareiksi. Jääkäreistä
viimeinen, jääkärikenraali Väinö Valve kuoli vuonna 1995, 99 vuoden iässä. Suomen
menestyminen talvisodassa ja itsenäisyyden
säilyttäminen oli pitkälti jääkärikenraalien ja
-everstien luoman pohjan ansiota. Jääkärien
ansiosta lähes olemattomista syntyi kahdessakymmenessä vuodessa satojen tuhansien
sotilaiden vahvuinen, hyvin koulutettu ja
erinomaisen maanpuolustustahdon omaava
kenttäarmeija.

Jääkäriperinteen ylläpito
Jääkäreistä huolehtimaan perustettiin Jääkäriliitto 3 vuotta jääkärien kotiutumisen jälkeen. Liitto jatkoi toimintaansa vuoteen 1988
saakka. Viimeisessä kokouksessa oli läsnä 5
jääkäriä noin 10:stä elossa olevasta. Jääkäriperinteen ylläpitämiseksi sekä muiston ja
henkisen perinteen vaalimiseksi perustettiin
vuonna 1972 Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry, jolla on tällä hetkellä yhteensä noin 2000 jäsentä 16 eri alaosastossa.
Yhdistyksen operatiivista toimintaa tukee
Jääkärisäätiö. Tuesta valtaosa menee Parolejäsenlehden painamiseen ja postittamiseen.
Perinneyhdistyksen ja Säätiön toimitilat sijaitsevat Helsingin Pohjoisrannassa Jääkärikansliassa (Jääkäriliitto sijaitsi huoneistossa
alunperin). Perinneyhdistyksen puheenjoh-
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taja on kenraalimajuri Jukka Pennanen ja
Säätiön puheenjohtaja on prikaatikenraali
Asko Kilpinen.
Varsinainen Suomen ja Saksan välinen
yhteydenpito jääkäriperinteen merkeissä
oli alkanut jo ennen sotia. Jääkäriliitto piti
yhteyttä vuonna 1922 perustettuun Saksan
Jääkäriliittoon (der Deutsche Jägerbund) ja
liittojen toimesta tapahtui vierailuja puolin ja toisin. Viralliset yhteydet noudattivat
diplomaattista protokollaa. Greifswaldissa
sijainneesta Jääkäripataljoonasta tuli JP27:n
kummipataljoona. Pataljoona tuhoutui viimeiseen mieheen Stalingradissa. Sotien jälkeen yhteydenpito jatkui matalalla profiililla
henkilötasolla. Tri Claus Heinin ja vaimonsa
Käthen aloitteesta alettiin järjestää Finnentag-tapahtumaa, joka pidettiin ensimmäisen
kerran tammikuussa 1950 heidän kodissaan
Kellinghusenissa sekä Lockstedter Lagerissa, koska jääkärien muiston vaaliminen ison
veljen silmien alla Suomessa ei ollut suositeltavaa. Tapahtuma vakiintui muistoseremoniaksi, jossa paikalla saattoi olla soittokunta,
Bundeswehrin kunniakomppania ja Suomen
Hampurin pääkonsuli, mutta yleensä ainakin
jääkäreitä tai heidän perheenjäseniä, paikallisia luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Eri-

Finnentag vuonna 1952. Seppelettä laskee
eversti Eino Poló ja keskellä seisoo pormestari Niemann. Joukko on kasvanut.

tyisesti 1970-luvulla oli yhteistoiminnassa
kylmän sodan aikainen matalaprofiilinen
kausi, mutta tapaamiset versoivat selvästi jälleen 80-luvulla. Uusi aktiivinen kausi ja virallinen sotilaiden välinen yhteydenpito aloitettiin vuonna 1992, kun presidentti Mauno
Koivisto ilmoitti yksipuolisesti Neuvostoliiton kaaduttua, että Pariisin rauhansopimuksen rajoitteet eivät enää ole voimassa, mikä
siis oli aiemmin määrännyt yhteydet Saksan
asevoimiin kielletyiksi.
Reserviläisten välistä yhteydenpitoa oli
synnyttämässä kauhavalainen reservin majuri
Jukka Peura. Peura organisoi reserviläisten
tutustumismatkan Lüneburgin Panssarirykmenttiin 1995. Omien sanojensa mukaan
tämä oli sitten 2. maailmansodan ensimmäinen virallista tietä hyväksytty sotilaspukuisten suomalaisten reserviläisten matka Saksaan. Pienenä yksityiskohtana tähän voidaan
todeta silloisen Bonnissa sotilasasiamiehenä
toimineen (silloin eversti) Kilpisen lähettämä A4-kokoinen faksi, jossa luki käsin kirjoitettuna: ”Pojat, Lapin sota on sodittu!!”.
Sittemmin reserviläisyhteydet avattiin myös
Finnentagin tapahtumaa koskien. Vuorovuosin saksalaisia on kutsuttu tutustumaan myös
Suomeen, niin Pohjanmaalle kuin Savoon,
jolloin heille on järjestetty Suomen turvallisuuspolitiikan luentoja, ampumista ja erilaista paikallista nähtävää. Finnentag järjestetään
nykyään joka vuosi helmikuun 25. päivää
seuraavana lauantaina Hohenlockstedtissa
ja sinne ovat tervetulleita myös uudet, nuoremmat reserviläiset. Hohenlockstedtin ystävyyskuntana Suomessa on Lapuan kunta
Pohjanmaalla. Osana yhteistoimintakuvioita
on myös Hammelburgin Jalkaväkipäivät (Tag
der Deutchen Infanterie), josta oli lyhyt juttu lehden edellisessä numerossa. Tarkemmin
Finnentagin historiasta voi lukea Parolen nu-

(Parole 2/2012)
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meroista 2&3/2012.
Jääkäriliikkeen juhlavuodet alkavat pian.
Liikkeen perustaminen saavuttaa 100 vuotta
kahden vuoden kuluttua ja juhlavuositeemaa
jatketaan Kilpisen mukaan vaiheittain juhlien huipentuessa vuoteen 2018. Helmikuussa
tulevana vuonna naulataan Hämeenlinnassa järjestyksessä neljäs Jääkärilippu. Kaksi
edellistä lippua ovat Sotamuseossa ja kolmas
Jääkärilippu ns. ”Marssilippu” on Hämeen
Panssaripataljoonan hallussa. Neljäs lippu
vihitään kesällä 2013 Latvian Liepājassa Trinitatiskirkossa, jossa ensimmäinen Jääkärilippu vihittiin jääkärien kotiinlähdön päivänä
13.2.1918. Kuten huomataan, elää jääkäriperinne sotien ja poliittisten muutosten jälkeen
vahvana edelleen.

Finnentag 25.2.2012
Tänä vuonna Finnentagin lauantai sattui olemaan sopivasti oikeasti 25. päivänä helmikuuta ja tapahtumaa vietettiin perinteisesti
Hohenlockstedtissa. Tavallisesti reserviläisten delegaation johtajana toiminut Peura
ei toipilaana kyennyt tällä kertaa matkaan,
vaan hänen sijaisenaan toimi reservin majuri Heikki Sinnemaa Iisalmesta. Autoilevana
matkaosastona Ruotsin kautta on perinteisesti
ollut Iisalmen, Kauhavan ja Kuopion reserviläisiä, joita tänä vuonna saapui paikalle
yhteensä 7 henkilöä, osa poikkeuksellisesti
vaimoineen. Tavallisesti reserviläisvahvuus
on ollut suurempi, mutta nyt Peuran mukana
Kauhava puuttui. Laskin joukon keski-iäksi
päälle 60 vuotta, joten on kohtuullista ajatella, että sukupolven vaihto pikapuoliin on
suotavaa perinteen jatkamiseksi. Vuosimäärä
on sinänsä arvostettava, sillä edellä mainitun
aloitusvuoden perusteella laskien tämä vuosi
oli Finnentagin 62. vuosi.
Osa Finnentagiin osallistuvasta joukosta,

Konsulaatin vastaanotolla Hampurissa.
itseni mukaan lukien saapui paikalle lentäen
jo hyvissä ajoin perjantaina, jolloin oli aikaa
osallistua myös Hampurin pääkonsulaatin
vastaanotolle, joka oli järjestetty Suomen
puolustusvoimain komentaja kenraali Ari
Puheloisen kunniaksi. Vastaanotto pidettiin
pääkonsulin residensissä. Suomen Hampurin
pääkonsuli Erja Tikka piti puheen kutsuvieraille. Läsnä oli Hampurin sotilasalueen ylin
johto ja hallintoviranomaiset. Tilaisuuden
jälkeen palattiin takaisin Hohenlockstedtiin,
jossa avattiin Vesitornin pumppuhuoneessa
sijaitsevan museon (Museum am Wasserturm) uusi vaihtuva näyttely 10-vuotisteeman
kunniaksi.
Museo on perustettu Hohenlockstedtin
kunnan aloitteesta ja avattu vuoden 2002
syyskuussa. Museoon on koottu pysyvästi
jääkärien ja Suomen historiaan liittyvää asiakirjatietoutta, valokuvia ja materiaalia kuten
sotilasasuja, lehtileikkeitä, aseita ja kunniamerkkejä. Pysyvän jääkärinäyttelyn kokosivat everstiluutnantti Juha Myyryläinen,
museoneuvos Marja-Liisa Haveri-Nieminen Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseosta ja
Jääkärikanslian arkiston hoitaja Marja-Liisa
Crockfoord. Asko Kilpinen oli museotyöryhmän puheenjohtaja ja vastasi varojen keräämisestä. Erityisenä juhlavuoden teemana
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Museon näyttelyn avajaisissa vesitornilla.

Pehmeää purtavaa museon ulkopuolella.

oli lisäksi partiolaistoiminnan (Pfadfinderit)
historian esittely. Museon johtajana toimiva
Achim Jabusch avasi tilaisuuden ja sen jälkeen pidettiin yksityiskohtainen esitelmä Maximilian Bayerista ja hänen perustamastaan
partiopoikaliikkeestä. Esitelmän piti Saksan
Partiojärjestön hallituksen jäsen. Huomionosoitusten, lahjojen ja kiitospuheiden jälkeen
alkoi ulkona perinteisen paikallisen ruoan ja
juoman tarjoilu. Illan päätteeksi osa vieraista
lähti paikalliseen hotelli Zum Kamin’iin ja osa
lähistöllä sijaitsevaan Helikopterirykmentti 6:n tukikohtana 25.2.2004 asti toimineen
Hungriger Wolf’n kasarmitiloihin perustettuun vierasmajaan Gästehaus am Tower..
Oman majoitukseni olin saanut järjestettyä Hungriger Wolfissa hyvän ystäväni
reservin kapteeni Anders Deversin kanssa
samaan huoneeseen. Olimme kohtalotovereita pitkittyneessä valmistumisessa ja diplomityön aiheuttamassa rasitteessa reserviläistoiminnalle. Vääpelin roolia majapaikassa
hoiti ansiokkaasti sotilasmestari Jens Hirschgänger ja järjestelyistä vastasivat reservin
everstiluutnantti Burkhard Jäkel ja Suomen
ja Saksan yhteysupseerina toimiva everstiluutnantti Mark Aretz. Sängyt olivat tuttuja
ja turvallisia, joissa ei ole tullut vielä ikinä
huonosti nukuttuakaan. Näitä armeijapunk-

kia pitäisi saada huonekalumarketeistakin
niin nukkumisongelmat vähenisivät. Aamulla odotti ruhtinaallinen aamupala ja samalla
avautui upea näkymä viherikköön, jossa ennen helikopterit ja sotilaskoneet olivat lähteneet nousukiitoon.
Lauantaiaamulla kokoonnuttiin ensimmäiseksi museolla, jossa tervetulotilaisuudessa paikalla oli kenraali Puheloinen seurueineen, johon kuuluivat muun muassa Saksan
Jalkaväkikoulun johtaja, prikaatikenraali
Günter Engel, Itä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Pennanen, korkeaarvoisia upseereita, Hohenlockstedtin pormestari Bernhard Diedrichsen ja Suomen
valtionjohtoa edustava pääkonsuli Erja Tikka.
Ohjelmassa oli herra Schlutzin pitämä luento
simultaanitulkkauksella Lockstedtin harjoitusalueen muodostamisesta ja kehittämisestä
harjoitusalueena. Historian luento oli hyvin
yhdistetty tykkikaluston ja ampumatekniikan
samanaikaiseen kehitykseen, ja siinä selvisi mm. että Lockstedter Lager oli toteutettu
1870-luvulla ampuma- ja joukkojenharjoituspaikaksi. Luennon jälkeen oli tarjolla kolmenlaista virikettä: mahdollisuus tutustua historiallisten aseiden yksityiskokoelmaan, lähteä
pyöräretkelle lähiympäristöön entiselle jääkärijoukkojen keisarilliselle harjoitusalueelle
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Reserviläisiä pyrkimässä majapaikkaan.

Majapaikan antimia ja näköalaa.

”Kaiserlicher Truppenübungsplatztour” tai
kiertoajelulle Hohenlockstedtin katukuvaan.
Itse lähdin suomalaisten pääjoukon mukana
tälle jälkimmäiselle vaihtoehdolle. Kiertoajelu toteutettiin Kilpisen johdolla ja siinä
tutustuttiin Hohenlockstedtin entisaikojen
upseerien ja miehistön asuntoihin ja kasarmitiloihin sekä arkkitehtuuriin. Yksi kasarmi
oli säilytetty sellaisenaan, mutta muille kasarmeille ja upseerien asunnoille oli löydetty
muuta käyttöä. Sotilaskodin tiloissa on nykyään ravintola. Sodan jälkeen Sotilaskodissa
toimi kirkko. Osalle kaduista havaittiin annetun suomenkielisiä nimiä.
Lauantaipäivän ja koko Finnentagin kohokohta oli jääkärien muistomerkillä tapahtuva seremonia seppeleenlaskuineen. Juh-

latilaisuuden musiikista vastasi paikallinen
palokuntaorkesteri ja saimme kuulla niin Jääkärimarssin kuin Saksan ja Suomen kansallislaulut sekä seppeleitä laskettaessa ”Ich hatt
einen Kameraden”. Seremoniaan oli muodostettu sotilaista ja reserviläisistä neljä osastoa:
kunniaosastossa olivat suomalais-saksalaiset
reserviläiset Lüneburgista, Kuopiosta ja Iisalmesta, ja heillä oli vihreä Asevelilippu, toisena oli lippuosasto Jääkärilipun kanssa ja kolmantena lippuosasto Saksan Jalkaväkikoulun
lipun kanssa. Nuoret Bundeswehrin yliopistossa Hampurissa opiskelevat luutnantit olivat kunniavartiossa Jääkärimuistomerkillä.
Hohenlockstedtin pormestari, kenraali Puheloinen ja pääkonsuli Erja Tikka pitivät seremoniassa puheet. Puheloinen toi puheessaan

Lockstedtin entisen kasarmin rakennus.

Vas. evl Axel Pfaffenroth. kenr Jukka Pennanen, res maj Peter Fagernäs, kenr Ari
Puheloinen, kenr Günter Engel, kommodori Juha Pallaspuro ja Achim Jabusch.
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Muistomerkillä kunniaosastossa vasemmalla suomalaisia reserviläisiä jääkärilipun kanssa. Oikealla keskellä kenr Engel.

Suom. res. ja kenr Puheloinen. Vas. partiolaislippu ja oik. saksalais-suomalainen
asevelilippu (rautaristi/vapaudenristi).

julki jääkäreiden moninaisen merkityksen
puolustusvoimille ja Suomen itsenäisyydelle
jääkäriupseerien toimiessa viime sodissamme
ylimpänä johtona Marsalkka Mannerheimin
alaisuudessa. Hän kertoi, että viime kesänä
perustettiin Helsinkiin puisto jääkärikenraali
Väinö Valven kunniaksi. Puheensa lopuksi Puheloinen muistutti Suomen ja Saksan
välisestä yhteistyöstä myös eurooppalaisen
turvallisuusyhteistyön muodossa sen jatkossa
syventyessä ja kiitti erityisesti tähän jääkärien muistojuhlan järjestelyihin osallistuneita.
Puheloinen oli vasta toinen puolustusvoimain
komentaja, joka oli ottanut osaa Finnentagiin, aikaisemmin tapahtumaan oli osallistunut amiraali Juhani Kaskeala vuonna 2005.

Yleisönä on joka vuosi sotilaiden lisäksi lähialueen suomalaisia, saksalais-suomalaisia
ja jääkärien ja heidän kouluttajien tai ystävien saksalaisia jälkeläisiä, sekä luonnollisesti
myös osa Hohenlockstedtin asukkaista – yhteensä noin 350 henkilöä. Tilaisuuden jälkeen
kokoonnuttiin yhdessä kahvihetkelle läheisen
koulukeskuksen suureen saliin, jossa puheita
pitivät kenraalimajuri Pennanen ja pormestari
Diedrichsen ja esitettiin muistamisia.
Illalla kokoonnuttiin saksalaisten ja suomalaisten delegaatioilla runsaslukuisena
nauttimaan päivällistä eli Jägerschnitzeliä
Zur Dorfschmiede ravintolaan. Luvassa oli
vielä yksi yö punkassa Hungriger Wolfissa ja
mukavaa Kameradschafabendia saksalaises-

Reserviläisten pöytä Zum Dorfschmiede
ravintolassa. Etualalla saksalaisia ja taustallla suomalaisia.

Ravintolassa huomionosoituksia. Vas. res
maj Sinnemaa, res ev ltn Jäkel, kenraalit
Pennanen ja Kilpinen, res ev ltn Aretz.
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sa seurassa suomalaisilla vivahteilla. Sopu
säilyi erinomaisesti ja uusiin ja vanhoihin
reserviläistuttavuuksiin suhtauduttiin kunnioittavasti, kohteliaasti ja vieraanvaraisesti
puolin ja toisin. Saksassa niin sotilaat kuin
myös siviilit kunnioittavat suomalaisten tapaa vaalia vuosisatojen mittaisia sotilasperinteitämme. Jääkäreilläkään ei olisi voinut olla
mitään pahaa sanottavaa tästä yhteistoiminnasta, vaikka Jägermeisteriakin luonnollisesti
maljan muodossa maistoimme.
Kaksi vuorokautta meni nopeasti ja paljon nähtävää jäi vielä tuleville vuosille. Katsotaan saataisiinko ensi vuodeksi nuorista
reserviläisistä koostuva osasto Hohenlockstedtiin viettämään Finnentagia vastapainoksi kokeneemmalle kaartille. Nyt on korkea
aika opetella historiaa eikä saksankielikään
olisi pahitteeksi. Tällöin voisi jatkossa kuvitella muodostettavan nuorten keskenkin
maiden välistä yhteistoimintaa, joka takaisi
perinteen ylläpitämisen reserviläisten kes-

kuudessa vastaisuudessakin. Peura – joka
on ollut myös JARUn hallituksessa – kertoi
ensi vuoden reserviläisten pääjoukon matkan
Finnentagiin tapahtuvan Finnlinesin laivalla
Travemündeen, josta jatketaan autokolonnilla Hohenlockstedtiin. Matka kestää torstaista
28.2.2013 klo 15.00 tiistaihin 5.3.2013 klo
07.00 ja on omakustanteinen. Oma auto saattaa olla matkalla hyödyksi, mutta sen kantavuus tulee muistaa tuliaisia hankittaessa.

Lähtöaamuna reserviläiset (oik) evl Volenorn,
Jäkel, maj Seppo Jaakkola, sotmest Ossi Salonen, Hirschgänger ja tuntematon taistelija.

FINNENTAG 2013 - HUOMIO NUORI RESERVILÄINEN!
Ensi vuoden Hohenlockstedtin reissulle etsitään nuoria reserviläisiä. Reserviläisten pääjoukko toteuttaa matkan Finnlinesin laivalla
28.2.-5.3.2012, jossa neljän hengen B-luokan hytti ja autopaikka
jyvitettynä yhdelle hengelle tekee 270 euroa. Matka on mahdollista
toteuttaa myös kestoltaan lyhyempänä omin neuvoin. Kirjoitushetkellä Ryanairin lennot Bremeniin tekevät noin 100 euroa ja Finnairin
lennot Hampuriin noin 200 euroa, joihin tulee huomioida autovuokra
ja polttoaineet. Yöpyminen Hungriger Wolfissa on noin 30 euroa/yö
sisältäen aamupalan. Ruokailumahdollisuudet ovat edullisia.
Lisätietoja ja hakemukset 15.1.2013 mennessä Jukka Peuralle.
jukka.peura@netikka.fi, p. 050 300 7088
Jäsenlehti - TaKoRU ry
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RUL:n 1. Yhdistyspäivä

Katajanokan
kasinolla
PEKKA SILLANPÄÄ

Reserviupseeriliitto järjesti historiansa
ensimmäisen Yhdistyspäivän lauantaina
24.3.2012 Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Jokainen RUL:n 20 piiristä oli
saanut määrittää tapahtumaan mielestään
hyvin toimivan jäsenyhdistyksen kertomaan toiminnallisuudestaan. Kaikkiaan
reserviupseeriyhdistyksiä on 320.
Tavoitteena oli, että aktiivisten yhdistysten hyvät toimintatavat leviäisivät
muihinkin yhdistyksiin, ja että paikalla
olleiden yhdistysten olisi mahdollista samalla esittää minkälaista tukea ne odottavat piiriltä ja liitolta toimintaansa.
Opiskelijain Reserviupseeripiirin (ORUP) alle kuuluva TaKoRU oli saanut
kunnian edustaa piiriä tapahtumassa.
TaKoRUsta paikalle olivat tulleet itseoikeutetusti puheenjohtaja res ltn Antti
Laalahti ja nykyinen espoolainen res ltn
Pekka Sillanpää. Paikalla oli yhteensä
26 reserviupseeria.

Katajanokan kasinon historia
Tilaisuuden aluksi RUL:n toiminnanjohtaja ja Liperin reserviupseerien jäsen res
maj Janne Kosonen kertoi mielenkiintoista historiaa liittyen Katajanokan kasinoon.
Kasino oli muunnettu makasiinirakennuksesta ja otettu uusittuna käyttöön
vuonna 1913 Venäjän laivaston upsee-
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rikerhoksi. Kososen mukaan monenvärinen lippu on liehunut kasinon katolla
ennen Suomen lippua. 1917 vallankumoukselliset matruusit vaihtoivat punasini-valkoisen lipun tilalle mustan anarkistilipun jonka jälkeen tuli punainen
vallankumouksen lippu. Seuraavana keväänä salkoon nousi keisarillisen Saksan
lippu. Suomen lippu oli salossa 1919,
jolloin valtionhoitaja kenraali Mannerheim oli luvannut kasinon ikuisiksi
ajoiksi upseeritaloksi, vaikka valtio myöhemmin yrittikin väittää toisin. Kasino
oli alun perin tarkoitettu Upseeriliiton
jäsenille ja heidän vierailleen. Talvisodan
hengessä reserviupseeritkin saivat 40-luvulla käyttöoikeuden kasinoon.
Katajanokan kasino koostuu lukuisista
saleista ja kabineteista. Kasinon merkitys
alusta lähtien on ollut monen alan järjestön perustamis- ja kokoontumispaikkana:
1925 perustettiin Suomen ensimmäinen
reserviupseerien yhdistys Reserviupseerikerho ry, 1931 perustettiin RUL ja 1951
siellä tapahtui Mannerheimristinritarien
ensimmäinen kokoontuminen Marsalkka
Mannerheimin hautajaispäivänä. Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen syntysanat on lausuttu myös Katajanokan
kasinolla.
Rakennuksen alakerrassa on perustamistietoutta, ja portaita sivuaa maalauk-
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sia Upseeriliiton ja Reserviupseeriliiton
jäsenistä ja puheenjohtajista. Yläkerran
saleissa on sattumanvaraisesti aseteltuja
muotokuvia Mannerheimin tärkeimmistä kenraaleista viime sodissa, jotka olivat
myös Upseeriliiton kunniajäseniä. Rajakenraali Raappanan taulu erottuu tyyliltään (nykyään Raappana taidetaan tuntea
nuorison keskuudessa muista yhteyksistä). Ravintolan pito on luovutettu ulkopuoliselle toimijalle ja siitä on vuodesta
1999 vastannut Royal Ravintolat. Kasinolla voi käydä kuka tahansa juomassa
oluet, jos kaipaa ympäristöltä maanpuolustuksellista henkeä ja pk-seudun tuulia
(toim. koesuorittanut).

Aamupäivällä esittelyjä
RUL:n järjestötoimikunnan puheenjohtaja ja RUL:n 1. varapuheenjohtaja res
kapt Mikko Halkilahti avasi tilaisuuden varsinaisesti klo 10.04. Hän kertoi
järjestötoimikunnan viime vuonna aloittamasta projektista lähteä työstämään
ideapankkia, johon kerättäisiin hyviä toimintoja ympäri Suomea ja nyt on tarkoitus lähteä viemään sitä eteenpäin tämän
päivänkin saattelemana.
Kuten yleensäkin järjestötoiminnassa, yhdistyksissä on passiivisia ja aktiivisia yhdistyksiä, ja passiivisille pyritään
löytämään keinoja toimia aktiivisemmin.

Ideapankki on tarkoitus saada RUL:n
nettisivuille kaikkien yhdistysten käytettäväksi. Kosonen muistutti, että mukana
on hyvin erilaisia yhdistyksiä kooltaan
ja toiminnaltaan. Pienin oli TohmajärviVärtsilän kerho 22 jäsenellään ja suurin
Espoon Tapiolan noin 600 jäsenellään.
Luonnollisesti isoilla yhdistyksillä on
mahdollisuus monipuolisempaan toimintaan mutta pienemmissäkin oli jotain hyvää toimintaa ja esimerkillisyyttä. Avauksen lopuksi Kosonen totesi realiteetit
näissä hommissa kun ollaan; ”tärkeintä
on milloin syödään ja milloin päästään
kotiin”. Toimitus on samaa mieltä.
Yhdistysten edustajia oli pyydetty
laatimaan lyhyt esitys, max. 3 minuuttia,
yhdestä yhdistyksen hyvästä toiminnasta
tai tapahtumasta, joka esitettiin henkilöesittelyjen yhteydessä. Kuten tavallista,
kun innokkaat henkilöt puheenvuoron
saavat, siinä helposti minuutit kuluvat
nopeasti, joten laaditusta aikataulusta
venyttiin koko ajan jälkeen, mutta tilanteen ainutkertaisuuden vuoksi sitä tuskin
kukaan piti huonona asiana. Seuraavassa
esitetään kaksi onnistunutta tapahtumaa.
Seinäjoen Reserviupseerikehossa on
onnistuttu varusmies-infojen osalta. 2530% lähtevästä varusmiesporukasta on
saatu osallistumaan noin 1,5 tunnin tilaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan yleisesti
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RUL oli erikseen pyytänyt tiettyjä kerhoja kertomaan erityisistä tärkeistä reserviläistoimintaa koskevista osa-alueista ja
niiden toteutuksesta.
Seinäjoki ja Kirkkonummi kertoivat
jäsenhankinnasta ja huollosta. Seinäjoella jäsenmäärä on kasvamassa. Jäsenhankintaa toteutetaan pitkälti henkilökohtaisilla
kontakteilla puhelimella ja tapaamisilla
– ei sähköpostilla. Aluetoimisto on vahvasti mukana. Kohteena ovat työkaverit
ja ystävät. Myös kertausharjoitukset on
todettu oivaksi iskupaikaksi. Osoitetietoja hyödynnetään aktiivisesti ja tiedottaminen on jatkuvaa viikoittain sähköpostilla. Jäsenmaksun maksamatta jättäneille
soitetaan ennen vuoden loppua. Uusille
jäsenille lähetetään kerhon puheenjohtajan toimesta tervetulotoivotus.
Kirkkonummella hallituksen jäsenet
ovat vastuussa jäsenhankinnasta. Jäsenyys nähdään tuotteena. Tällöin pyritään
esittämään tuotteen sisältö, ominaisuudet
ja hinta kiinnostavasti. Kaveripiiri ja kertausharjoitukset ovat hankinnan lähteinä.
Kiinnostuneille on pyydetty lähetettäväksi Liitolta Reserviläinen, jonka jälkeen on
otettu uudestaan yhteyttä ja kyselty miltä
tuntui. Jälkihoitona liittymisen jälkeen
lähetetään tervetulokirje. Odotukset pyritään mieluummin ylittämään. (Selvästi
markkinointi-taustainen kaveri asialla –
toim. huom.)
Valkeakoski, Tapiola ja Salo esittelivät urheilutoimintaansa. Valkeakoskella on kilpailulajeina maastokilpailut,
jotokset ja partiokilpailut. PerheliikunIltapäivällä erityisteemoja
taan nähtiin matalin lähtökynnys. VahKello 12.06 aloitetun ja 13.15 lopetetun vasti ampumakilpailuja edustaa SRA eli
ruokatauon ja Merisalin lounaan jälkeen sovellettu reserviläisammunta. Osallistuoli vuorossa yhdistyspäivän toinen osio. jamäärät on saatu pitkäjänteisellä työllä

mitä varusmiespalveluksessa tapahtuu ja
mukana on ollut myös Kelan edustaja.
Tilaisuutta muutetaan jatkossa päivän pituiseksi ja se järjestetään yhdessä MPK:n
kanssa. Lisänä tulee olemaan laser-ase
ammuntaa pistoolilla ja rk-versiona, oikean rk:n purkamista ja mausteena sotilaskotisisarten pitämä kahvi ja lounas.
Seinäjoki pitää tärkeänä sitä, että saadaan
kontakti nuorisoon ja ajatukset itämään.
Haaveena on, että osallistujat saisivat
jatkossa porkkanana kuntoisuusloman
aktiivisuudestaan. Aiheeseen liittyen on
huomattava, että TaKoRUn vm-infot on
jouduttu lakkauttamaan osallistujien olemattomuuden vuoksi. Toki mainostuskanavat saattavat olla hieman erilaiset.
Jyväskylän Reserviupseereilla on mielenkiintoinen sijoitusilta. Tilaisuudessa
käsitellään sijoittamista kahdesta vinkkelistä, niin rahavarojen kuin reserviläisen
itsensä sodanajan tehtävään. Se on toteutettu yhdessä Sampo Pankin ja KeskiSuomen Aluetoimiston kanssa. Ilta aloitetaan kahvittelulla, jolloin Pankin edustaja
kertoo sijoittamisesta ko. markkinatilanteessa. Sen jälkeen Puolustusvoimien
edustaja kertoo mitä sijoittaminen tarkoittaa pv-puolella. Jokaisen kanssa käydään
kantakortista lävitse mikä sijoitus on nyt,
ja tätä varten pitää mukana olla henkilöllisyystodistus. JRU:a edustanut RUL:n
järjestösihteeri res ylil Saku Liehu kertoi
oman sijoituksensa lähteneen eteenpäin
tätä kautta. Paikalla on tavallisesti muutamankymmentä henkilöä.
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Antti Laalahti esittelemässä reserviupseeripiirien kerhojen edustajille TaKoRUn
tiedotustoimintaa. Taustalla näkyvät Mannerheimin kenraalien muotokuvataulut.

vahvaan kasvuun. Yhteistyössä muiden
piirien kanssa järjestetään vuosittain yli
10 SRA-kilpailua ja tapahtumaa. Ydinryhmässä toimintaa vetää noin 5 henkilöä
ja 15-20 henkilöä käy harjoituksissa.
Tapiolassa ampumatoimintaa on toteutettu periaatteella ”rauta on ikuista”.
Perusaseina SRA:han on hankittu 9 mm
pistooli, pumppuhaulikko ja rk, pari kappaletta kutakin. Myös pienoispistooleja
löytyy. Harvinaisempia aseita, kuten revolvereita, esitellään tapahtumissa. Kuten Helsingin piiri, he ovat hankkineet
MP5-konetuliaseen kertaversioituna, tosin 10 cm pidemmällä piipulla, jotta kyseessä ei ole muu ase ja elämä helpottuu.
Aseiden säilytyspaikalle on teetetty turvallisuusanalyysi. Murtoihin, vesivasinkoihin ja tulipaloihin on varauduttu.
Salossa liikunnasta vastaa urheilutoimikunta, jota johtaa urheilu-upseeri.
Tavoitteena on saada kerättyä jäsenille
kuntopisteitä ResUL:n korttiin eri tapahtumissa. Valtaosa lajeista on kuntokor-

tin erikoislajeja, joista saa testipisteitä.
Osallistujamäärissä 21 testitapahtumassa
on ollut 31 eri henkilöä. Lisäksi järjestetään tunnin pituisia yhteislenkkejä joka
maanantai, joissa vuonna 2011 oli 178
osallistumiskertaa. Omia järjestettäviä
kilpailuja on pistooliampumahiihto, ampumahiihto, Aarnen talvikilpailu jonka
järjestää aina edellisen vuoden voittaja,
maastokilpailu ja pistooliampumajuoksu. Kauden päätösillassa tarjotaan kakkukahvit ja palkintojenjako. Vuosittain
valitaan yhdistyksen vuoden urheilija ja
kuntoilija. Tulokset lisätään yhdistyksen
kuntopörssiin.
Tiedotuksensa toteuttamisesta kertoivat Hamina, Kangasala ja TaKoRU.
Haminan kerhon salpalinjoihin erikoistunut res kapt Jarkko Tawast kertoi kerhon ukkoutuneen keski-iän ollessa 60 –
arkku. Kerhossa on jäseniä 260. Heille ja
yhteistyökumppaneille lähetetään A5-taitettu Nuoli-lehti 4 kertaa vuodessa nykyisen ollessa 52. vuosikerta. Lehti on 16-24
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sivuinen riippuen miten aktiivisesti väki
ottaa haasteen vastaan. Lehti-viestinnän
vahvuudeksi nähtiin kohdennettavuus
ja lukijoiden saavutettavuus. Deadlinet
on olemassa, mutta niitä voidaan siirtää
lehden ehdoilla. Kososen tiedusteluun
säännöllisesti ilmestyvästä jäsenlehdestä
vastasi 5 kerhoa.
Kangasala erotteli tiedotustarpeistaan
hallituksen sisäisen ja jäsenistön suuntaan tapahtuvan tiedottamisen. Tiedotus
jäsenille on karkeasti yksi sähköviesti
kuukaudessa. Tiheämpi väli nähtiin häiritseväksi. Samalla kuitenkin tiedotuksen
pelättiin hukkuvan helposti spostilaatikkoon. Jatkossa on ajatuksena lähettää esimerkiksi kuusi kertaa vuodessa jäsenkirje ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen
vuosijulkaisu on erittäin pidetty jäsenistön keskuudessa.
Kysymys lukijakunnalle: mitkä ovat
TaKoRU:n viestintäkanavia ja keille
TaKoRU viestii? Oikea vastaus tulee
mahdollisesti myöhemmissä ressuissa.
Toimitukselle voi ilmaista myös aktiivisuutensa ja lähettää arvailuja asiasta.
Parhaan arvauksen esittäjä arvotaan ja
saa nimensä epävirallisesti seuraavaan
Ressuun.

Päivän yhteenveto
Yhdistyspäivä oli onnistunut kuten olettaa
saattoi. Kaikki paikalla olleet yhdistyksiä
ja piirejä edustavat henkilöt osoittautuivat erittäin aktiiviseksi ja maanpuolustustahdon ylläpitämisen omalla sarallaan
tärkeäksi kokeviksi henkilöiksi. Lopuksi
kerätyn palautteen perusteella yhdistyspäivä koettiin erittäin tarpeelliseksi ja
sen rakenne nykyiselläänkin hyväksi.
Erityisteemojen paremmuusjärjetys oli:
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1. tiedotus, 2. jäsenhankinta- ja huolto ja
3. reserviläisliikunta. Kokonaisarvosana
oli selvästi kiitettävän puolella.
On huomattava, että TakoRU poislukien yleisesti kerhojen keski-ikä on
keski-ikään painottuva. Tällöin jäsenien
mielenkiinnon kohteetkin saattavat olla
erilaisia. Useassa kerhossa esimerkiksi
veteraanitoiminta ja sotahistoria olivat
jokseenkin vahvassa roolissa. Ne ovat
arvostettavia asioita, mutta TaKoRUn
jäsenkannan jakauman tämän numeron
jälkeen erityisen hyvin tietäen, ei se välttämättä olisi kovin vetovoimaista toimintaa. Kuten huomattua, urheiluun ja ampumatoimintaan oli joissakin kerhoissa
panostus erittäin kovaa. Ne vaativat kuitenkin erittäin suuresti resursseja.
Useissa kerhoissa toteutetaan yhteistoimintaa muiden lähialueiden kerhojen
kanssa, jolloin resursseja saadaan jaettua.
Joissakin kerhoissa ongelma oli se, että
toimitsijoita saattaa olla tapahtumissa
tuplasti verrattuna osallistujiin. Näin oli
tilanne ainakin Mikkelin reserviupseereissa. Ei osallistujien vähyys järjestäjiin
verrattuna ole ihan vieras asia TaKoRUllekaan
Takorulaiset voivat miettiä, olisiko
esitellyissä/vastaavissa toiminnoissa sellaista mitä haluttaisiin kerhoomme. Vielä parempi, jos löytyisi henkilöitä, jotka
kokisivat että tämän tyyppinen toiminta
olisi sellaista mitä olisi myös itse halukas järjestämään. Ei ole enää pitkä aika
siihen kun on TaKoRUn syyskokous,
jolloin valitaan uusi hallitus ja toimihenkilöt ja luonnollisesti ilolla otetaan uusia
toimijoita mukaan. Asiasta tiedotetaan
näkyvästi, mutta halukkuutensa mukaan
toimintaan voi ilmaista jo vaikka nyt!
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TVÄLUPSEERI

ottawan
sopimuksesta

Teksti: TVÄL-upseeri
tval-upseeri@takoru.fi
Aseettomuudesta kieltäytyjä

Tämä juttu oli tarkoitus tulla jo edelliseen Ressuun, mutta toimituksen virheestä
johtuen se jäi pois. Pahoittelut tästä. Aihe on kuitenkin edelleen ajankohtainen.
Suomen eduskunta meni kaikessa viisaudessaan hyväksymään Ottawan sopimuksen, joka siis kieltää henkilöä vastaan suunnattujen miinojen käytön. Käytämme niistä tässä termiä jalkaväkimiinat. Ressun lukijat varmasti ymmärtävät
päätöksen typeryyden, joten emme käsittele sitä tässä yhteydessä. Tarkastellaan
sen sijaan mitä sopimuksessa on sovittu. Aiheesta kiinnostuneet löytävät sopimuksen netistä hakusanoilla The Ottawa Landmine Treaty.

Määritelmät
Ottawan sopimus kieltää jalkaväkimiinojen (anti-personnel mines) käytön, kehittämisen, valmistamisen, varastoinnin,
säilyttämisen ja kuljettamisen. Se myös
velvoittaa tuhoamaan niin varastoissa
kuin käytössä olevat jalkaväkimiinat.
Sopimuksen määritelmän mukaan jalkaväkimiina on suunniteltu räjähtämään
henkilön läsnäolosta, läheisyydestä tai
kosketuksesta. Toisin sanoen kohdehenkilö aiheuttaa miinan räjähdyksen.
Määritelmä rajaa ajoneuvoja vastaan
suunnatut miinat jalkaväkimiinojen ulkopuolelle. Myöskään käsittelynestolaitteilla varustettuja ajoneuvomiinoja ei pidetä
jalkaväkimiinoina.

Olennaista määritelmässä on kohteen
aiheuttama räjähdys. Täten esim. kevyet
viuhkaräjähteet (ns. viuhkamiinat) eivät ole jalkaväkimiinoja vaikka ovatkin
jalkaväkeä vastaan tarkoitettuja, koska
laukaisun suorittaa räjähteen käyttäjä, ei
kohde. Ottawan sopimus siis kieltää Suomelta sakara- ja putkimiinat siten kuin
niitä nykyisin käytetään.

Poikkeusartikla
Sopimuksen kolmannessa artiklassa on
kuitenkin poikkeus, jonka mukaan jalkaväkimiinojen säilytys ja kuljetus on
sallittua siinä laajuudessa kuin mitä
miinojen tunnistuksen, raivauksen ja
tuhoamisen kouluttaminen ja tämän toiminnan kehittäminen vaativat. Miinojen
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määrä ei kuitenkaan saa ylittää pienintä
mahdollista tähän toimintaan tarvittavaa
miinojen määrää.
Tämä poikkeus antaa tiettyjä vapauksia ja on kiinni Puolustusvoimista
ja sen toimintaa ohjaavista päättäjistä
käytetäänkö tämä mahdollisuus hyväksi.
Suomi on ilmaissut halunsa toimia kansainvälisissä operaatioissa ja tekee sitä
parhaillaankin. Näille operaatioille on
tyypillistä nyt ja oletettavasti myös tulevaisuudessa, että ne tapahtuvat alueilla,
joissa käytetään miinoja. Tämän takia on
tärkeää, että jokainen varusmiespalveluksen suorittanut saa koulutuksen jalkaväkimiinojen raivaamiseen. Toki ennen
raivaamisen harjoittelemista tulee miina
asentaa oikeaoppisesti. Asiaa on myös
syytä harjoitella oikeilla miinoilla koulutuksen loppupuolella.
Suomi käyttää joissakin kansainvälisissä operaatioissa myös Raisuja miinanraivaukseen. Kunnon harjoituksen vuoksi on syytä asentaa riittävä määrä oikeita
miinoja. Tämä on sopivaa puuhaa hyvin
koulutetuille varusmiehille.

Sakaramiinojen tulevaisuus
Mikäli jokainen varusmies asentaisi palvelusaikanaan viisi oikeaa sakaramiinaa,
niin vuoden tarve olisi n. 125 000 kpl.
Tuhotaanko käytetyt miinat harjoituksen
päätteeksi on yksi kysymys. Jos tuhotaan,
niin nyt tarvittavan varaston suuruudeksi
tulisi vuosikulutuksen ja miinojen eliniän
tulo. Jos vain pieni osa tuhotaan esim.
Raisu-harjoituksissa, niin määrä on merkittävästi pienempi, mutta silti helposti
muutamia satoja tuhansia.
Kolmas artikla ei salli miinojen valmistamista, joten ennen sopimusasia-
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kirjojen allekirjoittamista olisi varasto
hyvä uusia, jotta miinoilla olisi elinikää
mahdollisimman paljon jäljellä. Sopimuksesta ei selvästi ilmene miten toimia
tilanteessa, jossa raivauskoulutukseen
tarvittava materiaali on vanhentunut.
Voiko sitä uusia vai ei, sillä ainakin valmistaminen ja hankinta on kielletty. Tuoreella varastolla tämä ongelma kuitenkin
siirtyy kauas tulevaisuuteen.

Entä jos…
Huomioitavaa on, että sakaramiinan
m/65 panos-osa on sellaisenaan käyttökelpoinen räjähde moneen muuhunkin
tehtävään ja siten sen valmistaminen ja
varastointi on helposti perusteltavissa.
Sakaroiden valmistaminen on yksinkertaista ohutlevytyöstöä, johon on tässä
maassa pajoja pilvin pimein ja valmistuksen aloittaminen on nopeaa jos vain
työkalut ovat tallessa. Sytyttimet ovat
pulmallisin osa, mutta niitäkin lienee
saatavissa muiden sytyttimien tai nallien
toimittajilta jos vain työkalut ja valmistustekniikka on olemassa. Jos siis joskus
tulisi pakottava tarve täydentää varastoa.

Putkimiinat
Putkimiinat ovat myös kiellettävien miinojen listalla jos niitä käytetään kuten tähänkin asti eli kohde suorittaa laukaisun.
Jo nyt yksi käyttötapa näille on tähystämällä tapahtuva laukaisu, jossa miinan
käyttäjä laukaisee miinan vetolangalla
kohteen ollessa miinan vaikutusalueella.
Mahdollisuus olisi ottaa tämä käyttötapa ainoaksi koulutetuksi käyttötavaksi
ja säilyttää koko nykyinen varasto. Kun
putkimiinat saataisiin sopimuksen ulkopuolelle, vapautuisivat ne samalla val-
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mistusta jne. koskevista rajoitteista. Uusi
nimi voisi olla vaikka putkiräjähde.

Sopimuksesta vetäytyminen
Sopimuksen 20. artiklan mukaan jokaisella kansallista itsemääräämisoikeuttaan
harjoittavalla sopimuksessa mukana olevalla valtiolla on oikeus vetäytyä sopimuksesta.
Vetäytyminen on perusteltava ja se astuu voimaan kuusi kuukautta ilmoituksen
jälkeen, paitsi jos kyseinen valtio joutuu
aseelliseen konfliktiin tuon kuuden kuukauden aikana, jolloin vetäytyminen astuu voimaan vasta konfliktin päätyttyä.

Yhteenveto
Ottawan sopimus sallii suoraan säilyttää
rajallisen määrän jalkaväkimiinoja. Soveltamalla sopimusta järkevästi, on määrä mahdollista pitää merkittävänä. Vaikka
sopimus vähentäisikin jalkaväkimiinojen
määrää nykyisestä, toimisi tieto niiden
olemassaolosta hidasteena mahdolliselle
tunkeutujalle.
Soveltamistapa on kiinni sekä Puolustusvoimien johdosta että maamme
poliittisesta johdosta. Sopimuksesta on
mahdollista vetäytyä, mutta se vaatii
kaukokatseisuutta ja miinojen käyttöön
koulutettua reserviä.

Nyt myös Facebookissa: www.facebook.com/opiskelijankoti
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