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Juha-Pekka Rantanen ja Ari Mei-
nander ovat ampumatoiminnan 
kantavia voimia.

Kuva: Heikki Koivisto
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Viimeiset viikot uuti-
set ovat olleet tulvil-
laan tietoja ja haastat-
teluja Puolustusvoimil-
le määrätyistä supis-
tuksista. Esillä on ollut 
niin Puolustusvoimi-
en komentaja kenraali 
Ari Puheloinen, johta-
vat politiikot kuin muut 
asiantuntijat. Aiemmin 
suunnitellut ja uudet 
supistukset tulevat ta-
pahtumaan aiottua no-
peammassa aikataulus-
sa. Niillä on suuri vai-
kutus tulevaan puolus-
tuskykyyn ja edelleen 
tulevaan puolustusjär-
jestelmään. Komentaja 
mainitsi tulevien sääs-
töjen jo muodostavan 
maallemme puolustus-
riskin. Todellisuuden 
valjetessa pala palalta 
olen usean maanpuo-
lustusaktiivin kuulut 
toteavan ääneen, että 
onko tämä jonkun ta-
hon puolelta tarkoitus-
hakuista alasajoa ja et-
tä viedäänkö Suomea 
näin NATO:n. Puolus-
tusvoimat on jo muu-
taman vuoden yrittä-
nyt uudistaa toiminto-
jaan kustannusten kas-
vaessa erilaisin järjes-
telyin, mutta henki-
löstön irtisanomisiin 
ei ole kuitenkaan vie-
lä tohdittu ryhtyä. Nyt 
kun säästöille on an-
nettu takaraja, siihen-
kin on ryhdyttävä niin 
siviilihenkilöstön kuin 
vakinaisenhenkilöstön 
osalta. Meille reser-
vissä toimiville ja odot-
tavillehan on jo tehty 
selväksi, että sodan-
ajan joukko lähes puo-
litetaan pitkään vallin-
neesta 500 000:sta nyt 
280 000:n - edelleen 
useimmin jo kuulee 
250 000:n vahvuuslu-
kuja. On hyvä muistaa 
kerran opittuna, että 
viime sotien ratkaisu-
taistelujen aikana vah-

vuus oli 500 000 suo-
malaista reservin so-
tilasta ja Lapissa että 
Kannaksella n. 150 000 
saksalaista sotilasta. 
Suunnitellaanko koko 
Suomea puolustettavan 
tulevaisuudessa kol-
masosalla aiemmasta 
miesmäärästä? Perus-
telu yhä pienevistä va-
rusmies-ikäluokista ei 
pidä paikkaansa, ne it-
se asiassa hieman vie-
lä lähivuosina kohoavat 
ja vasta sitten käänty-
vät tasaiseen laskuun, 
muttei sekään ole sa-
reservin pienentämi-
seen mikään ratkaise-
va peruste. Yksinker-
taisuudessaan kysehän 
on siitä, ettei valtiom-
me johtavat päättäjät 
näe, että maallamme 
olisi turvallisuus uhkaa 
mistään ilmansuunnas-
ta, minkään valtion ta-
holta. Tätä vakuutta-
vat myös kaikki tule-
viin presidentinvaalei-
hin osallistuvat. Otam-
me mallia jälleen Ruot-
sista ja ajamme oman 
maamme puolustusta 
alas. Suomen puolus-
tusbudjetti on ollut jo 
vuosia 4% bruttokan-
santuotteesta. Samaan 
aikaan Ruotsin vastaa-
va on ollut kaksinker-
tainen. Olemme olleet 
siis jo iät ja ajat kus-
tannustehokkaita, mut-
ta toimivia omalla ta-
vallamme. Herääkin oi-
keutettu kysymys, mis-
tä tämä into supistaa ja 
vielä supistaa. Jos mei-
tä ei juuri nyt mikään 
uhkaa, tulee tämä tur-
vallisuus nähdä kuiten-
kin pidemmällä aika-
jänteellä kuten 10-20 
vuotta. Se mitä nyt pu-
retaan vuodessa ja kah-
dessa ei ole palautetta-
vissa sormia napsautta-
malla, vaan se vie hel-
posti kolminkertaisen 
ajan. Naapurimaamme 

idässä ja lännessä kont-
rolloi koko ajan puolus-
tusvalmiuttamme ja 
kokeilee sitä mm. yli-
lennoin tai merellä eri-
laisin lähestymisten 
kautta. Tämä on glo-
baali tapa kontrolloida 
naapuria ja sen toimin-
tatapoja. Tällä myös 
määritellään voiko kol-
mas maa käyttää maata 
omaan kauttakulkuun-
sa. Tätähän Stalin pel-
käsi jo edellisessä so-
dassa. Jos aluksemme 
seisovat satamissa ja 
koneemme maassa, ha-
lukkaat voivat temmel-
tää alueellamme ku-
ten parhaaksi kokevat. 
Oman kodinkin pihalla 
on usein aita ohjaamas-
sa naapurin tai satun-
naisen kulkijan kulkua, 
näin identiteetti säilyy 
eikä ole tarjolla välinpi-
tämättömälle käytölle. 

Tulevat säästöt mi-
nivoivat kertausharjoi-
tukset. Käytännössä 
kovia kertauksia suun-
nataan vain Maakunta-
komppanioiden koulu-
tukseen, niitäkin kar-
sien. Me Suomen re-
serviläiset muodostam-
me sodanajan joukosta 
97%, mutta emme ole 
ammattisotilaita. Olem-
me varusmiespalve-
lun jälkeen reservissä, 
valmiina palvelukseen, 
mutta on huomioitava 
että osaamistamme täy-
tyy ja on totuttu päivit-
tämään noin viiden vuo-
den välein. Tämä järjes-
telmä on todettu kaikki-
en mittareiden mukaan 
erittäin kustannuste-
hokkaaksi ja toimivak-
si. Tähän järjestelmään 
isketään kuitenkin ai-
na säästöjä vaaditta-
essa ensiksi - miksi? 
Kun leikataan kertaus-
harjoitettavien reser-
viläisten määrä vuosit-
taiseen 10000:n henki-
löön, säästöistä synty-

vä hyöty on vain 12 mil-
joonaa euroa. Jokainen 
taisteluun käsketty ym-
märrettävästi haluaisi 
osata tehtävänsä, sehän 
takaa parhaiten oman ja 
kaverin hengen tiukas-
sakin tilanteessa. Kou-
luttamaton tai osaama-
ton sotilas on turvalli-
suusriski aina itseään 
suuremmalle joukolle. 

Kaikkiaan on absur-
dia, että oman maan 
puolustuksesta halu-
taan säästää kun vastui-
ta ulkomailla edelleen 
kasvatetaan. NATO:n 
vastustajien lempilau-
seita on puhua ja mor-
kata sitä maalimanpolii-
siksi, sen sekaantues-
sa kaikenlaisiin konflik-
teihin, ovat sitten puo-
lustamassa kuinka sor-
rettua kansaa tai tahoa 
tahansa. Juuri ”päätty-
neen” Libyan kansan-
ousun jälkeen oli mie-
lenkiintoista, että ulko-
ministeri Erkki Tuomi-
oja oli heti lupaamassa 
Suomesta rauhanturva-
apua kansan rauhoitta-
miseen. Kriisinhallin-
ta tulee saamaan bud-
jettiinsa 5% korotuksen 
ensi vuodelle. Tulevas-
sa 2012 budjetissa täl-
laisiin ulkomaan tapah-
tumiin on varattu 123 
miljoonaa. On muistet-
tava perusasia, että hal-
lituksemme on päättä-
nyt ottaa lisää velkaa, 
jotta voimme toimia. 
Säästämme siis oman 
maan puolustuksesta ja 
otamme lisää ulkomais-
ta velkaa, että voimme 
laajentaa poliittista ja 
aseellista toimintaam-
me ulkomaiden konflik-
tialueilla. Eikö päättä-
jämme tällä toiminnal-
la osoita olevansa ai-
kamoisia maailmanpo-
liiseja? Kansainvälisen 
oikeuden ja velvoittei-
den mukaan meidän tu-
lee hoitaa toki aiemmin 

sovitut vastuumme ul-
komailla, mutta tarvit-
seeko niitä vielä lisätä 
velkarahalla?

Haluan vielä ottaa 
esille lakkautettavat 
varuskunnat. Kenraali 
Puheloinen totesi taan-
noin, ettei maata puo-
lusteta varuskunnilla. 
Tässä hän on oikeas-
sa, mutta varastojen ja 
osaamisen hajauttami-
nen tuo myös merkit-
tävää puolustuksellis-
ta etua. Puolustuksen 
järjestelyt on ammat-
tisotilaiden ratkaista-
va maan parhaaksi vaik-
ka se meitä alueellises-
ti sitten kuinka harmit-
taa. On tiedossa, että 
lakkautukset ovat aina 
poliittista peliä. Meille 
Päijät-Hämäläisille olisi 
suuri vahinko jos Lah-
den Varuskunta lakkau-
tettaisiin. Se veisi suo-
raan n. 500 työpaikka ja 
välillisesti toisen moko-
man. Suurempi paha tu-
lisi alueen maanpuolus-
tukselle ja väelle, kai-
kelle siihen liittyvälle 
toiminnalle. Ilman va-

ruskuntaa tukemme tu-
lisi joko Hämeenlinnas-
ta tai Säkylästä, matka-
na 70 - 200km. Alueem-
me edustajilla Edus-
kunnassa on oikea näy-
tön paikka, saavatko he 
yhdessä pidettyä varus-
kunnan alueella. Se tu-
lee vaatimaan heiltä yh-
teistyötä ja voimakasta 
yksituumaisuutta. Toi-
voisin meidän kaikkien 
pitävän asiaa yllä kun 
heitä tapaamme. He 
voivat siihen vaikutta, 
ei ammattisotilaat.

Kaikkiaan nämä Puo-
lustusvoimiin kohdis-
tuvat säästöt ovat aika-
taulussaan kohtuutto-
mat. Puolustusbudjetti 
on koko budjetista 4%, 
nämä säästöt ovat kui-
tenkin päätetyistä sääs-
töistä 10%. Kohtuus tu-
lee olla valtion sanee-
raamisessakin.

 
 

Pääkirjoitus
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Kesä on jo ohi täällä Päi-
jät-Hämeessä ja syksy 
on saapumassa tilalle. 
Kesä oli erittäin kiireistä 
aikaa piirin jäsenille eri 
tapahtumien muodossa. 
Kesä vuonna 2011 jää 
varmasti mieleen monin 
tavoin  eri tapahtumien 
määrän vuoksi. Piirin 
suurin yksittäinen pon-
nistus oli perinne-ase 
mestaruuskilpailujen 
järjestäminen. Kilpailut 
olivat erittäin onnistu-
neet, vaikkakin kilpailut 
olivat suurimmat mitä 
piirissä on pidetty. Tal-
koolaiset olivat erittäin 
asiantuntevia ja osaa-
via omissa tehtävissään. 
Siitä suuri kiitos heille, 
koska kisoja ilman heitä 
ei olisi voitu käydä. Suu-
ret muutokset ovat tu-
lossa piirissä tänä syk-

Päijät-Hämeen reserviläiset
synä johtuen henkilöva-
lintojen suuresta mää-
rästä syyskokouksessa. 
Piirille valitaan uusi pu-
heenjohtaja sekä monia 
muita huomattavia luot-
tamustehtäviä. Tämän 
vuoden viimeisessä hal-
lituksen kokouksessa 
mitä todennäköisemmin 
valitaan piirille myös uu-
si toiminnanjohtaja. En-
si vuosi tulee olemaan 
piirissä erittäin kiirei-
nen ja tapahtumarikas. 
Piirissä pidetään palve-
lusammuntojen SM-kil-
pailu Heinäkuussa sekä 
kansainvälisiä sotilasot-
teluita kaksi kappaletta, 
Toukokuussa Mil Comp 
ja Aesor kisa Kesäkuun 
lopussa. Näihin pon-
nisteluihin tarvitsem-
me koko piirin apua että 
selviämme kaikista töis-

tä kunnialla. Ensi vuon-
na saamme varmasti jo 
jotain tietoa mitä kaik-
kea puolustusvoimien 
uudistus saattaa tuoda 
mukanaan. Näkymät ei-
vät ole varmasti meil-
le reserviläisille hyvät, 
kun kertausharjoituksia 
joudutaan supistamaan. 
Nyt meille yhdistyksil-
lä on erittäin suuri roo-
li olla auttamassa yksit-
täistä reserviläistä, hä-
nen reservin uran tiellä.

Toinen suuri muutos 
tapahtui 13.6.2011 kun 
uusi aselaki tuli voi-
maan Suomessa. Tästä 
asiasta koko ajan puhu-
taan ja kirjoitetaan, et-
tä se alkaa jo varmas-
ti joitakin kyllästyttää. 
Asia on kuitenkin tär-
keä meidän reserviläis-
ten takia jotka harrasta-

vat ammuntaa niin har-
rastusmielessä kuin kil-
pailumielessä. Ampu-
mataitoinen reservi on 
erittäin tärkeä Suomen 
maassa. Piirillä on nyt 
erittäin tärkeä rooli aut-
taa ja kouluttaa uusia et-
tä vanhoja ampujia. Kä-
siaseen hankinnassa ha-
kija tarvitsee erinäisiä 
dokumentteja saadak-
seen aseen ostolupaa. 
Piiri järjestää monia eri-
laisia ammuntakilpailu-
ja joihin on hyvä jäse-
nen tulla ja saada näin 
tapahtumista todistus-
ta omasta harrastukses-
ta. Ensi vuonna piirissä 
pidetään koulutusta si-
tä tarvitseville ja kilpai-
lukalenteri on varmasti 
myös täynnä.

Syksy on saapunut ja 
alkaa kova suunnitte-

lu ensi vuoden tapahtu-
miin. Ensi vuosi tulee 
kyllä olemaan varmas-
ti yhtä vilkas kuin vuo-
si 2011. Yhdistyksien 
syyskokoukset ovat al-
kamassa ja niissä seu-
raavan vuoden tekemi-
set suunnitellaan. Pii-
rin syyskokous pidetään 
Lokakuussa Sysmässä.

Toivotan kaikille piirin 
ja Ilves lehden lukijoille 
erittäin hyvää syksyn al-
kua, sekä hyvää marja ja 
sienikautta. Tavataan eri 
tapahtumissa syksyllä ja 
syyskokouksissa.

Marko Patrakka
Puheenjohtaja

Puolustusratkaisumme 
perustuu yleiseen asevel-
vollisuuteen ja reserviläi-
siin. Kertausharjoitusten 
alasajolla säästetään kor-
keintaan 20 miljoona eu-

RUL pj Mika Hannula: Kertausharjoitusten alasajo romuttaa 
puolustuksen uskottavuuden

roa. Tämä on vain kuu-
desosa siitä summasta, 
mitä ensi vuonna aiotaan 
käyttää sotilaalliseen 
kriisinhallintaan maam-
me rajojen ulkopuolella. 
Tämä ei ole linjassa sen 
kanssa, että puolustus-
voimien ensimmäinen 
tehtävä on kotimaan puo-
lustaminen. 

Puolustusbudjetin leik-
kaukset sekä tuleva puo-
lustusvoimauudistus 
asettavat puolustusvoi-
mat erittäin vaikeaan ta-
loudelliseen tilantee-
seen. Säästöjä vaaditaan 
jo vuodelle 2012. Helppo-
ja ratkaisuja asiaan ei ole, 
mutta kertausharjoitus-
ten merkittävää vähen-
tämistä pikaisena säästö-
keinona on vältettävä, to-
teaa Suomen Reserviup-

seeriliiton puheenjohta-
ja, professori Mika Han-
nula.

Tulevissa puolustus-
budjetin leikkausten koh-
dentamisissa on kyse ar-
vovalinnoista. Leikkaus-
listalle on esitetty mm. 
reserviläisten kertaus-
harjoituksia sekä varus-
miesten maastovuoro-
kausia. Tällä hetkellä re-
serviläisten kertaushar-
joitukset maksavat noin 
20 miljoonaa euroa. Täl-
lä summalla harjoitetaan 
vuosittain noin 25 000 re-
serviläistä.

Julkisuudessa on esi-
tetty, että leikkaamal-
la kertausharjoitettavien 
reserviläisten määrä 10 
000 henkilöön saadaan 
säästöjä 12 miljoonaa eu-
roa. Samanaikaisesti soti-

laallisen kriisinhallinnan 
määrärahoihin esitetään 
5 %:n kasvua. Näin ol-
len vuonna 2012 sotilaal-
liseen kriisinhallintaan 
käytettäisiin 123 miljoo-
naa euroa. Se on kym-
menen kertaa enemmän 
kuin mitä kertausharjoi-
tuksiin varataan rahaa 
ensi vuonna. Tällä sum-
malla pystytään pitämään 
yllä yhtä vajaata jääkäri-
komppaniaa Afganista-
nissa. Ymmärrän hyvin, 
että on tärkeää näyttää 
Suomen lippua kansain-
välisessä kriisinhallin-
nassa, mutta sillä varjol-
la ei saa laiminlyödä ko-
timaan puolustuksen us-
kottavuutta, Hannula ko-
rostaa.

Reserviupseeriliiton 
erityinen huolenaihe 

puolustusbudjetin leik-
kauksen yhteydessä on, 
että kertausharjoitusten 
alasajolla puututaan suo-
raan sodan ajan joukko-
jemme suorituskykyyn. 
Puolustusvoimien sodan 
ajan vahvuudesta noin 97 
% on reserviläisiä. Sodan 
ajan joukkojen upseeris-
tosta noin 4/5 on reser-
vin upseereja.

Ilman säännöllisiä 
kertausharjoituksia ei 
voida olettaa, että ylei-
seen asevelvollisuuteen 
ja reserviläisiin perus-
tuva puolustusratkaisu 
olisi uskottava. Lopete-
taan kertausharjoituk-
set neljäksi vuodeksi 
sitten kokonaan tai su-
pistetaan niiden määrä 
alle puoleen nykyises-
tä, vaarannetaan joka 

tapauksessa suomalai-
sen puolustusratkaisun 
uskottavuus. Vaikutuk-
set maanpuolustustah-
toon ovat myös arvaa-
mattomat.

Pahin skenaario täs-
sä kehityskulussa on 
se, että neljän vuoden 
jälkeen joudumme to-
teamaan, että reservi-
läisarmeijan suoritus-
kyky kertausharjoitus-
ten alasalon vuoksi ei 
ole enää alkuunkaan 
uskottava. Tässä tilan-
teessa ammattiarmei-
jan kannattajien olisi 
helppo todeta, että nyt 
on pakko miettiä muita 
malleja, kuten niin sa-
nottua valikoivaa ase-
velvollisuutta ja am-
mattiarmeijaa, Hannula 
muistuttaa.

Itsenäisyyspäivän paraatikatselmus ja ohimarssi
Lahdessa tiistaina 6.12.2011

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania muodostaa oman paraatiosaston.
Sotilaspoliisikilta Lahden Eskadroona käyttää omaa lippuaan samoin Rauhanturvaajat

Muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt muodostavat yhteisen MPK:n paraatiosaston.
MPK:n paraatiosastoa komentaa majuri Jukka Anttonen.

Varustuksena paraatissa on: Maastopuku m 91, varsikengät, turkislakki, mustat nahkahanskat.
Paraatiasussa arvomerkit .

Paraatiin mukaan haluavat ilmoittautuvat MPK:n Päijät-Hämeen KOTUyksikön sivuilla.
Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa ilmoittautumisajan sulkeuduttua 29.11.2011.

Ilmoittaudu paraatiin https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=171&tap=74601
Lisätietoja asiasta antaa Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Aarne Kumpulainen.

050 462 0735  •  aarne.kumpulainen@mpk.fi  •  paijat-hame@mpk.fi  •  http://www.mpk.fi
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Suomen rajan välittö-
mässä läheisyydessä si-
jaitsevat Venäjän kan-
nalta strategisesti tär-
keät Pietarin kaupunki, 
Suomenlahti sekä Mur-
manskin tukikohta- alue 
kulku- ja viestiyhteyk-
sineen. Venäjä ylläpitää 
tänään alueilla kasvavaa 
sotilaallista voimaa ja 
valmiutta. Ilmaston läm-
penemisen takia Venäjän 
pohjoisten alueiden sekä 
Murmanskin strateginen 
merkitys kasvaa. Neu-
vostoliitto oli sotalaitos.  
Venäjä ei ole sama kuin 
Neuvostoliitto, mutta se 
on silti haasteellinen so-
tilaallinen naapuri. 

Vuoden 2010 alkupuo-
lella Venäjä ilmoitti muo-
dostaneensa uuden jat-
kuvassa valmiudessa 
olevan maavoimayhty-
män Pietarin eteläpuo-
lelle ja vahvistaneensa 
Pskovin maahanlasku-
yhtymää. Hiljattain puo-

Venäjä varustautuu rajusti vuosina 2011 - 2020
lustusministeri Serdju-
kov ilmoitti Venäjän ai-
kovan sijoittaa kaksi 
uutta armeijan prikaa-
tia Muurmanskiin, Ar-
kangeliin tai muille alu-
eille suojaamaan maan 
etuja arktisella alueella. 
Nyt, vuonna 2011, Venä-
jän rauhan ajan asevoi-
mien 1 000 000 sotilaan 
vahvuudesta on maavoi-
missa 360 000 sotilasta, 
maahanlaskujoukoissa 
35 000 sotilasta, sotalai-
vastossa 142 000 sotilas-
ta, ilmavoimissa 160 000 
sotilasta, strategisissa 
joukoissa 80 000 soti-
lasta ja asevoimien hal-
linnossa sekä tukitehtä-
vissä 250 000 sotilasta. 
Maassa säilytetään ylei-
nen asevelvollisuus. So-
dan ajan asevoimien vah-
vuus on täyden liikekan-
nallepanon jälkeen yli 
3 000 000 sotilasta. Ve-
näjän jatkuvan valmiu-
den joukoissa on noin 

170 000 sotilasta. Ny-
kyinenkin kalusto mah-
dollistaa valmiusjoukoil-
le tehokkaan operaatio-
kyvyn.  

Mahtaileva 
doktriini ja valtava 
asevoimien reformi 
Venäjän käytössä oleva 
sotilasdoktriini julkais-
tiin helmikuussa 2010. 
Doktriinilla pyritään va-
kuuttamaan liittolaisia, 
heikentämään kilpaili-
joita ja pelottamaan vas-
tustajia. Asiakirja on tar-
koitettu kuvaukseksi Ve-
näjän ulkoisista uhista ja 
keinoista ratkaista ne. 
Aivan ensimmäiseksi uh-
katekijäksi kuvataan NA-
TO laajeneminen Venä-
jän rajoille. Vaaratekijöi-
hin luetaan myös Venä-
jän valtioalueeseen koh-
distuvat aluepyrkimyk-
set. Asevoimien erääk-
si rauhanaikaiseksi teh-
täväksi annetaan tehtävä 
suojata Venäjän kansalai-
sia Venäjän rajojen ulko-
puolella heihin kohdis-
tuvilta aseellisilta hyök-
käyksiltä. Toisessa koh-
dassa todetaan, että Ve-
näjän tehtävä on suojella 
ulkomailla asuvia kansa-
laisiaan. Tämä on todet-

tu ilman mainintaa aseel-
lisesta toiminnasta. Täl-
lainen väljä kirjoitustapa 
ja asioiden hieman erilai-
nen käsittely eri luvuis-
sa antaa Venäjän johdol-
le mahdollisuuden tulki-
ta doktriinia haluamal-
laan tavalla ja hoitaa asi-
oita Venäjän etujen mu-
kaisesti.

Venäjällä on ollut jo 
useamman vuoden ajan 
käynnissä asevoimien 
rakennemuutos puolus-
tusministeri Serdjukovin 
johdolla. Valtava määrä 
joukko-osastoja on lak-
kautettu tai uudelleen or-
ganisoitu. Noin 200 000 
upseeria on menettänyt 
työnsä, mutta pieni käyt-
tökelpoisin osa on otettu 
takaisin.  Tavoitteena on, 
että Venäjän asevoimien 
rauhan ajan vahvuudeksi 
tulisi 1 000 000 sotilasta, 
joista noin 150 000 olisi 
upseereita.  Viime vuo-
den lopulla toteutettiin 
uusi sotilaspiiri jako, jol-
loin muodostettiin nel-
jä strategista yhteisjoh-
toporrasta.  Esimerkik-
si Leningradin ja Mos-
kovan sotilaspiirit muo-
dostavat ”Läntisen soti-
laspiirin”, johon liitetään 
Pohjoinen ja Itämeren 
laivasto. Tämän strategi-

sen alueen johtoesikunta 
on Pietarissa. Nyt siirry-
tään aikaisempaa kevy-
empään kolmitasoiseen 
johtamisjärjestelmään, 
jonka tasot ovat strategi-
nen, operatiivinen ja pri-
kaati. Asevoimien van-
hentuneen organisaatio-
rakenteen tilalle on luo-
tu amerikkalaistyylinen 
johto strategisesta ta-
sosta operatiivisen kaut-
ta 85 täysvalmiuspri-
kaatiin. Jokaisen prikaa-
tin vahvuuden tulee ol-
la 5 000 – 5 500 sotilas-
ta. Tämän valtavan ra-
kennemuutoksen pitäi-
si olla valmiina vuoteen 
2012 mennessä vanhim-
man upseeriston vastus-
tuksesta huolimatta. 

Massiivinen 
varusteluohjelma
Kuluvan vuoden alku-
puolella varapuolustus-
ministeri Popovkin il-
moitti massiivisesta va-
rusteluohjelman alkami-
sesta. Tarkoitus on täl-
lä vuosikymmenellä mo-
dernisoida asevoimien 
kalustoja 640  miljardil-
la dollarilla. Hankinta-
ohjelma alkoi 2011, mut-
ta pääpaino on vuosien 
2015 – 2020 välisenä ai-
kana. Tämän ohjelman 
toivotaan nykyaikaista-
van Venäjän asejärjestel-
mien tuotannon ja ase-

voimilla käytettävissä 
olevan kaluston. Puolus-
tusbudjetin lisäksi ase-
voimia rahoitetaan muil-
la yhteiskunnan varoil-
la muun muassa eri voi-
maministeriöiden suun-
nasta.  

Venäjän kolmesta ase-
lajista koostuva ja 2 683 
ydinkärjellä varustettu 
strateginen ydinasetriadi 
on iskukunnossa. Strate-
gisten ohjusjoukkojen 
367 operatiivista ohjusta 
täydennetään noin 100 
siilosta tai liikkuvalta la-
vetilta ammuttavalla To-
pol-M -ohjuksella. Stra-
tegisella laivastolla on 
13 ydinsukellusvenettä, 
joiden ohjuksilla on 591 
ydinkärkeä. Laivastoa 
täydennetään vähintään 
8 Borei-luokan ydinsu-
kellusveneellä, joihin si-
joitetaan uudet manner-
tenväliset Bulava -ohjuk-
set. Strategisilla ilmavoi-
milla on 76 pommikonet-
ta, jotka pystyvät kuljet-
tamaan 844 pitkänmat-
kan risteilyohjusta. Tä-
tä osaa täydennetään eh-
kä 50 Tupolev Tu-160 
pommikoneella. Venäjän 
ydinasetriadi pitää maan 
ehdottomasti sotilaalli-
sena suurvaltana. Kym-
menen prosenttia valta-
vasta varustelubudjetis-
ta on osoitettu strategi-
sille asejärjestelmille. 

Ilmavoimien varusta-
minen on jo käynnistetty 
muun muassa 100 taiste-
lukoneen ja 100 helikop-
terin tilauksella. Kaikki-
aan on tarkoitus hank-
kia yhteensä 600 uutta 
taistelukonetta sekä yli 
1000 helikopteria. Ilma-
voimien modernisointi-
hankkeeseen kuuluu vii-
dennen sukupolven T-
50 hävittäjä, jonka proto-
tyyppi lensi ensilenton-
sa maaliskuussa. Venäjä 
uudistaa myös kuljetus-
konelaivastoaan. Iljus-
hin Il-76- kalustosta mo-
dernisoidaan 60 prosent-
tia vuoteen 2015 men-
nessä. Antonov An-124 
kuljetuskoneiden tuo-
tanto aloitetaan uudel-
leen. Nämä toimet ta-
kaavat myös maahanlas-
kujoukkojen ilmakulje-

Modernisoitu kuljetuspanssarivaunu MT-LB-M

Venäjän asevoimien kas-
vatus, kuri ja moraa-
li rakentuu vielä pitkään 
Neuvostoliiton frungelai-
sen sotilaspolitiikan pe-
rusteille.
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tuskyvyn. Ilmatorjuntaa 
vahvistetaan kymme-
nellä uudentyyppisellä 
S-500 ilma- ja avaruus-
torjuntaohjuspatterilla, 
joiden sanotaan tulevan 
palvelukseen vuodesta 
2014 alkaen. Vanhempia 
S-400 ilmatorjuntaohjus-
pattereita hankitaan li-
sää 56 patteria. Venäjän 
ilmatorjuntavoima kas-
vaa merkittävästi ja ulot-
tuu avaruuteen asti.  

Merivoimia vahviste-
taan 100 uudella aluksel-
la, 35 korvetilla, 15 fre-
gatilla ja 20 sukellusve-
neellä. Venäjä on hank-
kimassa Ranskasta kak-
si Mistral -luokan heli-
kopterilentotukialusta 
ja suunnitellaan kahden 
samanlaisen aluksen li-
senssivalmistusta Venä-
jällä. Kauppa on herättä-
nyt Nato-maissa voima-
kasta arvostelua, koska 
aluksissa on liian mo-
derni aseistus ja varus-
tus. Lisäksi ne ovat erit-
täin tulivoimaisia mai-
hinnousualuksia. Venä-
jän merivoimien esikun-
ta on siirretty Mosko-
vasta Pietariin.    

Maavoimien suuresta 
kalustomäärästä uusi-
taan 45 prosenttia vuo-
teen 2015 mennessä ja 
loput modernisoidaan 
vuoteen 2020 mennes-
sä. Nopeaan tahtiin uu-
sitaan ainakin 40 pans-
sarivaunu-, noin 100 jal-
kaväki- ja 50 maahan-
laskupataljoonan kalus-
to.  Kymmenen tykis-
töohjusprikaatia varus-
tetaan uudella Iskan-
der–ohjuksella. Ohjuk-
sen kantomatka on to-
dennäköisesti yli 500 
km. Yksi prikaati on si-
joitettu Lugaan Pietarin 
eteläpuolelle. Ohjuksi-
en sijoittamispäätökset 
ovat operatiivisten pe-
rusteiden lisäksi osa Ve-
näjän suurvaltapolitiik-
kaa. Tykistöraketinhei-
tinrykmenttejä uudiste-
taan sijoittamalla niihin 
Uragan-M1 raketinheit-
timet. Lisäksi hankitaan 
noin 120 000 ajoneuvoa.  

Miksi Venäjä 
varustautuu?  
Venäjän varustautumis-
ohjelma on herättänyt 
huolestumista monis-
sa maissa. Selitystä va-
rustautumiseen on haet-
tu Kiinasta ja Kaukasuk-
selta, mutta nykyaikai-
set asevoimat voidaan 
keskittää tarpeen tullen 
nopeasti rajalta toisel-
le. Länsi-Euroopassa on 
vallalla asevoimien su-
pistamisajatukset ja us-

ko asevoimia tarvittavan 
vain kriisinhallintatehtä-
vissä. Länsi-Euroopassa 
politikkojen tulisi huo-
mata, ettei asevoimien 
supistaminen ole muo-
tia muualla maailmassa. 
EU:n ja eurooppalaisen 

Naton ote lipsuu soti-
laspoliittisen vallan kah-
vasta. Suomessakin tu-
lisi huomata, kuinka pal-
jon maksaa rapistumaan 
päässeen asevoiman uu-
delleen rakentaminen ja 
erityisesti, kuinka jär-

kevää on ajaa alas puo-
lustuskykyä sotilaalli-
sesti liittoutumattomana 
nousevan sotilasmahdin 
naapurina.   

Eversti evp 
Heikki Hiltula 

Strategisten ohjusjoukkojen ajoneuvoalustalle sijoitettu SS-27 Topol-M ohjus.

Maahanlaskujoukkojen laskuvarjopudotuskelpoinen rynnäkköpanssarivaunu 
BMD-4M.

Ranskalainen Mistral-luokan helikopterilentotukialus.

Suhoi Su-35 S on Venäjän uusinta hävittäjäkalustoa.

Aurinkoisena ja kaunii-
na toukokuun viimeisenä 
sunnuntaina kohosi lip-
putankoon Suomen lippu, 
kun Kärkölän Maanpuo-
lustusnaiset juhlivat 40 
vuotista taivaltaan.

Juhlapäivä alkoi sun-
nuntain messulla Kärkö-
län kirkossa. Tämän jäl-
keen siirryttiin juhlimaan-
Lottakahvila Tähkään.

Juhlassa musiikkia esit-
tivät  Raino Rauhala sekä 
Eero ja Eerika Lepola.

Tervehdyspuheen piti 
yhdistyksen puheenjoh-
taja Liisa Holma.

Juhlapuhujaksi oli lu-
pautunut liiton edellinen 
puheenjohtaja valtiopäi-
väneuvos Kaarina Drom-
berg.

Hämeen Rykmenttiä 
edus ti  majuri  Kari Karmala.

Yhdistyksen historiikin 
esitti  varapuheenjohtaja 
Tuija Nummela. 

Juhlassa palkittiin seu-
raavat jäsenet.

Liiton standaarin saivat, 
Ritva Anttonen,Anna-Lii-
sa Paavola, Tarja Kalenius 
ja Anja Kontto. Liiton pla-
ketin saivat Kaarina Aho-
la ja Pirkko Manner.

Kahvit juotiin täyteka-
kun kera ” lotta” kupeista.

Pientä historiikkia jaet-

KÄRKÖLÄN 
MAAN-
PUOLUSTUS-
NAISET  40vuotta

tiin jokaiselle juhlassa ole-
valle. Juhlassa kukitettiin 
myös paikalla olevat pe-
rustaja jäsenet sekä vietiin 
kukka ensimmäisen pu-
heenjohtaja Sirkka Nikki-
län haudalle.

Yhdistyksen perustava 
kokous pidettiin 23.5.1971 
Järvelässä Kantakrouvin 
kabinetissa.Perustavassa 
kokouksessa olivat Pirk-
ko Manner, Sirkka Nik-
kilä, Liisa Jussila, Bert-
ta Mattila, Liisa Holma, 
Helena Sihvola, Kaarina 
Ahola, Anna-Maija Ahola 
Eeva Ahtela, Hjördis Lou-
hivaara, Katri Vanamo, ja 
Eeva Bister sekä Lahdes-
ta Lea Jäykkä.

40 vuoden aikana yhdis-
tyksen nimi on vaihtunut 
kolme kertaa, koska liit-
tokin on vaihtanut nime-
ään.Yhdistyksen ensim-
mäinen nimi oli  Kärkölän  
Reservin Upseerien Nai-
set, ja nykyinen nimi Kär-
kölän Maanpuolustusnai-
set ry.

Nykyinen hallitus, pj 
Liisa Holma, varapj.Tuija 
Nummela, sihteeri Maire 
Kärkäs, taloudenhoitaja 
Tarja Kalenius sekä muut 
jäsenet, Ritva Anttonen, 
Tuula Inkinen, Anja Kont-
to sekä Raija Rauhamaa.    

Palkitut yhdistyksen naiset.vas.Pirkko Manner, Kaarina 
Ahola, Anna-Liisa Paavola, Anja Kontto, Tarja Kalenius  ja 
Ritva Anttonen

kuvassa liiton edellinen puheenjohtaja Kaarina Dromberg, 
yhdistyksen pj Liisa Holma ja Raija Rauhamaa
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Uusi tiukennettu ampu-
ma aselaki ja siihen liit-
tyvä asetus astuivat voi-
maan 13.6.2011. Kuten 
muistetaan lakia tiuken-
nettiin Jokelan ja Kauha-
joen kouluampumisten 
seurauksena voimakkaan 
julkisen keskustelun ja 
painostuksen jälkeen. 

Lain muutos valmistel-
tiin ja käsiteltiin Edus-
kunnassa eduskuntavaa-
lien alla. Eduskuntapuo-
lueista perussuomalai-
set olivat käytännössä ai-
noa puolue, missä oli ym-
märrystä urheiluampuji-
en, metsästäjien ja reser-
viläisten ammunnan har-
rastukselle. Vaalitulok-
sessa heijastuu varmasti 
ammunnan harrastajien 
lobbaus. Perussuomalai-
set saivat ”ison jytkyn” ja 
muut puolueet menetti-
vät kannatustaan – erityi-
sesti aselain tiukentamis-
ta ajaneen silloisen pää-
ministeri Vanhasen puo-
lue keskusta, joka puto-
si lähes pikkupuolueiden 
kastiin. 

Utöijan 
ampumistapaus 
Norjassa nosti vanhat am-
puma- ja aseharrastuk-
sen vastustajat (Vanha-
nen, Tuomioja) julkisuu-
teen heitä tukevan me-
dian (Helsingin Sanomat, 
Suomen Kuvalehti) avul-
la. Vaatimukset ovat taas 
vanhat ja moneen kertaan 
kalutut. Aseet pois kotoa 
ja lyhyet aseet kiellet-
tävä, vaikka uusi tiukka 
aselaki tuli voimaan vas-
ta pari kolme kuukautta 
sitten. Olen pitänyt sekä 
Vanhasta, että Tuomiojaa 
älykkäinä ihmisinä, mut-

ta nämä möläytykset ovat 
kyllä muuttaneet minun 
mielipidettäni.  Kokemat-
tomalla sisäministeril-
lä on tiukka paikka pitää 
keskustelu jonkinmoisis-
sa järkevissä raameissa. 
Toivoa sopii, että sisämi-
nisterin kantti kestää.

Merkille pantavaa mi-
nusta on norjalaisten it-
sensä suhtautuminen. 
Norjalaisten suurin huo-
li näyttää olevan, et-
tä avoin yhteiskunta säi-
lyisi tästä murheellises-
ta tapauksesta huolimat-
ta. Suomessa välitön re-
aktio oli tasan päinvastai-
nen – sääntelyä ja valvon-
taa lisää – aivan niin kuin 
ennen vanhaan Venäjän 
tsaarin ollessa Suomen 
hallitsija.

Tiukennetun aselain 
vaikutuksia
Tiukennukset aselais-
sa kohdistuivat ensisijai-
sesti ”käsiaseisiin” (po-
liisi käyttää termiä käsi-
aseet pistooleista, revol-
vereista, pienoispistoo-
leista ja pienoisrevolve-
reista). Poliisi on linjan-
nut aselakitulkintoja am-
puma asekouluttaja kou-
lutusaineistossaan varsin 
monelta puolelta. Koulu-
tusosioita on 5:

- Ampuma aselain ylei-
siä säännöksiä

- Ampuma aseen tur-
vallinen käsittely

- Ampuma aseiden tur-
vallinen säilyttäminen

- Ampuma asekoulut-
taja oikeudet ja velvolli-
suudet

- Ampuma asekoulutta-
jana toimiminen.

Otan seuraavassa eri 
osioista muutamia mie-

lestäni keskeisiä koh-
tia. Ensimmäisessä osi-
ossa tähdennetään lupa-
käytäntöä ja poliisin roo-
lia lupia myönnettäessä. 
Ampuma aseen hankin-
ta edellyttää aina poliisin 
myöntämää lupaa. Aselu-
van osalta poliisi arvioi:

- Onko hakijalla lain 
edellyttämä hyväksyttä-
vä käyttötarkoitus

- Täyttääkö hankittava 
ase lain asettamat edelly-
tykset ja

- Täyttääkö hakija 
hankkimisluvan saajalle 
asetettavat edellytykset.

Käyttötarkoitukset ei-
vät ole muuttuneet. Han-
kittavan aseen osalta on 
soveltuvuudesta käyttö-
tarkoitukseen tehty en-
nenkin harkintaa, mutta 
nyt on vaatimus kirjattu 
lakiin. Ase ei saa olla tar-
peettoman tulivoimainen 
tai tehokas (lipaskapa-
siteetti ja kaliiperi) ja li-
säksi aseen tulee sovel-
tua käyttötarkoitukseen 
hyvin. Näin ollen .45:lle 
on turha hakea lupaa 
SAL:n tarkkuus- ja pika-
osio ammuntojen perus-
teella.  Hakijan (luonnol-
lisen henkilön) edellytys-
ten arvioinnissa on käy-
täntö muuttunut. Yleinen 
lakiin kirjattu sääntö on, 
että aseen hankkimislu-
pa voidaan antaa 18 vuot-
ta täyttäneelle luonnolli-
selle henkilölle, jota ter-
veydentilansa ja käyttäy-
tymisensä perusteella on 
pidettävä sopivana pitä-
mään hallussaan ampuma 
aseita. Terveydentilaa ar-
vioidaan väkivaltaisuut-
ta ja itse tuhoisuutta kar-
toittavalla testillä, minkä 
suorittamisesta saa ol-
la luvan hakemisen het-

kellä korkeintaan 3 vuot-
ta. Lisäksi poliisi saa tar-
vitsemiaan terveystieto-
ja terveysviranomaisilta. 
Käyttäytymisen soveltu-
vuutta poliisi arvioi omi-
en rekisteritietojensa ja 
mahdollisten PV:n pal-
velutietojen perusteel-
la. Linjauksissa poliisin 
on tietysti noudatettava 
hallinto oikeuden ja kor-
keimman hallinto oikeu-
den käytäntöjä ja Edus-
kunnan oikeusasiamie-
hen ratkaisuja. Voimassa 
on edelleen aselupakäy-
täntöjen yhtenäistämis-
ohje vuodelta 2007. Kä-
siaseen osalta ikäraja on 
20 v ja se koskee kaikkia 
ja kaikilla perusteilla ha-
ettuja lupia, jotka oike-
uttavat pitämään hallus-
saan käsiasetta tai sen 
luvanvaraisia osia. Rin-
nakkaisluvan voi saada 
käsiaseeseen jo 18 vuo-
den iässä, jos kuuluu 
SAL:n tai muun vastaa-
van järjestön maajouk-
kue- tai valmennusryh-
miin. Edellytys käsiase-
luvalle on luotettava sel-
vitys siitä harrastukses-
ta, mihin käsiasetta käy-
tetään ja ampuma ase-
kouluttajan antama to-
distus vähintään 2 vuotta 
kestäneestä aktiivisesta 
ampumaharrastuksesta. 
Lain 45 § mukaan ”am-
pumaurheilu ja harrastus 
on aktiivista, jos kysees-
sä on jonkin ampumaur-
heilulajin harjoittelu, kil-
paileminen, kilpailun toi-
mihenkilönä toimimi-
nen, valmentaminen tai 
kouluttaminen ampuma-
aseiden käyttöön.”  Po-
liisi on koulutusaineis-
tossaan linjannut, että 
”säännöksissä ei edelly-
tettäisi, että luvan saa-
misen edellytyksenä oli-
si mahdollista vain varsi-
naisen kilpa-ammunnan 
perusteella.  Riittävänä 
olisi pidettävä myös jon-
kin kilpa-ammunnan la-
jin aktiivista harrasta-
mista vaikkei luvan haki-
jalla olisikaan tarkoitus-
ta osallistua varsinaisiin 
kilpailuihin. Satunnais-
ta maaliin ampumista ei 
kuitenkaan voitaisi pitää 
momentissa tarkoitet-
tuna ampumaharrastuk-
sena, vaan ampumahar-
rastuksen tulisi käsit-
tää jonkin sellaisen lajin 
aktiivista harrastamista, 
missä järjestetään kilpai-
luja.” 

Ensimmäinen käsia-
selupa annetaan enin-

tään 5 vuodeksi. Jos ha-
kijalla on ennestään en-
nen 13.6.2011 myönnet-
ty voimassaoleva käsia-
seen hallussapitoon oi-
keuttava lupa, ei sääntöä 
sovelleta. Rinnakkais-
luvan osalta tämä poik-
keus ei päde, vaan vaik-
ka hakijalla olisi ennen 
13.6.2011 myönnetty kä-
siaseen rinnakkaislupa, 
ensimmäinen käsiase-
lupa myönnetään enin-
tään 5 vuodeksi. Tämän 
ensimmäisen 5 vuoden 
aikana myönnetyt uu-
det käsiaseluvat myön-
netään päättymään sa-
maan aikaan. Ensimmäi-
sen määräaikaisen luvan 
päättymisen jälkeen lupa 
uudistettaessa myönne-
tään toistaiseksi voimas-
saolevana. Aktiivisen 
harrastuksen jatkumi-
nen on osoitettava am-
puma ase kouluttajan to-
distuksella 5 vuosittain 
tai metsästäjien osal-
ta RHY:n todistuksella. 
Poliisi lupaa, että uusi 
asejärjestelmä toimittaa 
muistutuskirjeen todis-
tuksen toimittamisesta. 
Ellei harrastuksen jatku-
mista todistavaa kirjettä 
toimiteta, poliisi voi pe-
ruuttaa kyseessä olevaa 
asetta koskevan hallus-
sapitoluvan.

Paitsi luonnolliset hen-
kilöt, myös yhteisöt voi-
vat hankkia aseita ja saa-
da poliisilta aseiden han-
kintaan oikeuttavia lupia. 
Ehtona on, että yhteisöä 
voidaan toimintansa pe-
rusteella pitää sopivana 
pitämään hallussaan am-
puma aseita, yhteisöllä 
on asevastaava ja polii-
si on hyväksynyt yhtei-
sön ampuma aseiden säi-
lytystilat. Asevastaavan 
hyväksyy poliisi (oltava 
yhteisön palveluksessa/
jäsenenä ja hallituksen 
tehtävään nimittämänä). 
Häneen sovelletaan sa-
moja sääntöjä kuin luon-
nolliseen henkilöön (täy-
tettävä aselupaan oike-
uttavat ehdot). Yhteisön 
aseisiin voidaan myön-
tää rinnakkaislupia. Yh-
teisön aseita lainattaes-
sa on muistettava, ettei 
aseita saa lainata hen-
kilöille, joilla ei ole ko 
tyyppiseen aseeseen oi-
keuttavaa hallussapito-
lupaa. Tämä koskee tie-
tysti myös luonnollisten 
henkilöiden aseiden lai-
nausta. 

Milläs sitten aloitte-
leva harrastaja voi am-

muntaa harjoitella? Lu-
vanvaraisilla aseilla voi 
harjoitella valvottuna, eli 
aseen omistajan ja luvan-
haltijan valvonnassa ja 
ohjauksessa ja vastuul-
la. Lyhyillä aseilla har-
rastamisessa noteera-
taan myös ilmapistoolil-
la tapahtunut harrastus. 
Ilmapistooliin ei toistai-
seksi tarvitse aselupaa.

Poliisin koulutuspa-
ketissa on myös ohjeita 
aseiden turvallisesta säi-
kyttämisestä. Ampuma 
aseita anastetaan vuosit-
tain 500-1000 kpl ja po-
liisin mukaan suurim-
massa osassa anastusta-
pauksia asetta on säily-
tetty vastoin ampuma-
aselain säädöksiä. Pää-
sääntö on, että ampuma-
asetta tulee säilyttää lu-
kitussa paikassa tai muu-
toin lukittuna taikka si-
ten, että ampuma-asee-
seen kuuluvaa osaa säi-
lytetään erillään. Lukit-
tu asunto ei ole lukittu 
paikka. Pääsääntöön on 
tullut tiukennus, minkä 
mukaan hajotetun aseen 
osia ei saa pitää paikas-
sa, josta ne ovat helpos-
ti anastettavissa. Tällä 
tiukennuksella estetään 
aseiden ja niiden osien 
säilyttäminen kesäasun-
nolla, kellari- ja vinttiti-
loissa, ajoneuvojen ta-
varatiloissa ja muissa ti-
loissa, jossa niiden anas-
taminen olisi turvara-
kenteista huolimatta vai-
vatonta. Jos säilytettävä-
nä on erityisen vaaralli-
nen ampuma-ase tai yh-
teensä viisi pistoolia (ei 
pienois-), revolveria (ei 
pienois-), itse lataavaa 
kertatulella toimivaa ki-
vääriä tai muuta vastaa-
vaa asetta, on aseet säi-
lytettävä sisäministeri-
ön asetuksen mukaises-
sa lukitussa turvakaapis-
sa. Poliisi voi hyväksyä 
tästä poikkeavan säily-
tysratkaisun. Asuinhuo-
neistossa tai huonetilois-
sa, missä ihmisiä oleske-
lee saa säilyttää enintään 
20.000 patruunaa, 2 kg 
ruutia ja 1000 nallia. Nä-
mä pitää säilyttää luki-
tussa kaapissa, mutta ei 
ullakkotiloissa, eikä use-
amman asunnon yhtei-
sissä tiloissa eikä asun-
tojen kellarikomerois-
sa. Räjähteiden omista-
jan hallinnassa olevassa 
muussa kuin asuinhuo-
neistossa tai vastaavas-
sa lukitussa tilassa saa 
säilyttää ruutia enintään 

AMPUMA-ASELAKI MUUTTUI 13.6.2011 – MIKÄ MUUTTUI?

Glock 17, itselataava kertatuli
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5 kg ja patruunoita enin-
tään 30.000 kpl. Tämän 
tilan tulee olla vähintään 
10 m päässä asutusta ra-
kennuksesta sekä vä-
hintään 5 metrin päässä 
naapurin rajasta ja ylei-
sestä tiestä. 

Ampuma-ase 
kouluttaja
Ampuma ase koulutta-
jalla on lupaprosessis-
sa ratkaiseva rooli. Täs-
tä syystä poliisi on lis-
tannut yksityiskohtai-
sesti ampuma asekoulut-
tajaa koskevia sääntöjä 
ja käytäntöjä. Ampuma-
asekouluttajahyväksyn-
tä voidaan antaa vain sel-
laisen yhdistyksen hake-
muksesta, jonka toimin-
taan kuuluu harjoitutta-
minen ampuma-aseiden 
käyttöön. Hyväksynnän 
käsittelyn yhteydessä 
poliisi varmistuu yhdis-
tysrekisteriotteen ja yh-
distyksen sääntöjen pe-
rusteella, onko kyseessä 
yhdistyslain 4§:n mukai-
nen yhdistys.

Ampuma-asekoulutta-
jan hyväksymiseen edel-
lytetään:

- Hakijana kouluttajan 
asettama yhdistys

- Ikä 20 v
- On suostunut tehtä-

vään
- Ampuma-aseen hal-

lussapitoon oikeuttavan 
luvan haltija

- On hänet tehtävään 
asettaneen yhdistyksen 
jäsen tai sen palveluk-
sessa

- On suorittanut ampu-
ma-asekouluttajan kou-
lutuksen.

Lupaa hakee siis yh-
distys kouluttajan koti-
kunnan poliisilaitoksel-
ta. Tämä ei välttämättä 
ole sama kuin yhdistyk-
sen kotikunnan poliisi-
laitos. Edellytetään, että 
kouluttajan kotikunta on 
Suomessa, mutta koulut-
tajalta ei edellytetä Suo-
men kansalaisuutta. Ha-
kemuksessa on esitet-
tävä yhdistysrekisterio-
te, yhdistyksen säännöt, 
yhdistyksen hallituk-
sen päätös asiassa, asi-

anomaisen suostumus ja 
selvitys jäsenyydestä tai 
palvelusuhteesta (jäsen-
luettelon ote tai jäljen-
nös työsopimuksesta). 
Hyväksyntä on voimassa 
10 v ja se rekisteröidään 
aserekisteriin. Hyväksy-
tylle annetaan todistus. 
Tämä prosessi maksaa 
n 100 €/ampuma-ase-
kouluttaja nykyhinnoil-
la. Hyväksyntä lakkaa il-
man eri päätöstä, jos asi-
anomainen kuolee tai ao 
yhdistys lakkaa. 

Ampuma-asekoulutta-
ja hyväksyntä peruute-
taan asianomaisen pyyn-
nöstä tai hakeneen yh-
distyksen pyynnöstä. 
Peruutuksesta tehdään 
eri päätös. Hyväksyntä 
voidaan myös peruuttaa, 
jos hyväksynnän saaja:

- on syyllistynyt väki-
valtaista käytöstä osoit-
tavaan rikokseen tai 
muuhun rikokseen, joka 
osoittaa hänet sopimat-
tomaksi hankkimaan tai 
pitämään hallussaan am-
puma- aseita

- on syyllistynyt mihin 
hyvänsä ampuma-aseri-
kokseen tai rikkomuk-
seen tai ampuma-aseel-
la tehtyyn rangaistavaan 
tekoon

- on rikkonut lupaehto-
ja tai osoittanut piittaa-
mattomuutta aseita kos-
kevien säännösten nou-
dattamiseen

- on terveydentilan-
sa tai elämäntapansa tai 
käyttäytymisensä vuok-
si pidettävä sopimatto-
mana hankkimaan tai pi-
tämään hallussaan ampu-
ma-aseita ja ammuksia

- olennaisesti rikkoo 
hyväksymispäätöksen 
ehtoja ja rajoituksia

- ei ole enää hyväksyn-
tää hakeneen yhdistyk-
sen jäsen tai sen palve-
luksessa.

Edellä luetellut peruu-
tusperusteet ovat har-
kinnanvaraisia, joten po-
liisi joutuu perustele-
maan päätöstään. Har-
kinnanvaraisten peruu-
tusperusteiden osalta 
poliisilaitos voi ampu-
ma-asekouluttajahyväk-
synnän peruuttamisen 
sijaan antaa varoituksen 

tietyissä tapauksissa.
Ampuma-asekoulutta-

ja ei ole virkamies, eikä 
siis toimi virkavastuul-
la eikä voi syyllistyä vir-
karikokseen. Hän antaa 
kuitenkin julkisen luo-
tettavuuden saavia to-
distuksia, joten hänel-
tä edellytetään tässä toi-
messa hyvän hallinnon 
periaatteiden noudatta-
mista. Hyvän hallinnon 
perusteita ovat yhden-
vertaisuusperiaate (pyy-
täjiä kohdellaan tasapuo-
lisesti), tarkoitussidon-
naisuuden periaate (saa-
tua oikeutta todistuksen 
antamiseen käytetään 
lain mukaan perusteltui-
hin tarkoituksiin), objek-
tiivisuusperiaate (toimi-
en oltava objektiivises-
ti perusteltavia ja puo-
lueettomia), palvelupe-
riaate (asioiva saa asian-
mukaista palvelua), neu-
vonta (pyytäjälle anne-
taan neuvontaa maksut-
ta, mutta ei toimita asia-
miehenä) ja esteellisyys-
periaate (omasta ja lä-
heistensä harrastukses-
ta ei voi antaa luotetta-
vaa todistusta). Ampu-
ma-asekouluttaja on ri-
kosoikeudellisessa vas-
tuussa, jos hän antaa tie-
toisesti totuudenvastai-
sen todistuksen viran-
omaiselle. Rangaistus on 
sakkoa tai enintään 6 kk 
vankeutta.

Ampuma-
asekouluttajan 
tehtävä
Ampuma-asekouluttaja 
antaa luvan hakijalle to-
distuksia käsiaseella ta-
pahtuvasta ampumahar-
rastuksesta ja sen aktii-
visuudesta, jotka luvan 
hakija esittää poliisille. 
Todistus tarvitaan uutta 
käsiaselupaa haettaessa, 
määräaikaisen hallussa-
pitoluvan uudistamises-
sa toistaiseksi voimassa 
olevaksi ja osoittamaan 5 
vuotis kausittain harras-
tuksen jatkumista. Am-
puma-asekouluttaja on 
auktorisoitu harrastus-
todistuksen antaja. To-
distus voidaan antaa kou-
luttajan asettaneen yh-

distyksen jäsenille, mui-
den yhdistysten jäsenil-
le ja yhdistyksiin kuu-
lumattomille. Ampuma-
asekouluttaja ei todis-
ta hakijan ampumataitoa 
eikä soveltuvuutta ase-
luvan haltijaksi. Aktii-
visessa ammunnan har-
rastuksessa on harras-
tuskertoja vähintään 10 
kappaletta 2 vuoden ai-
kana tälle ajalle kohtuul-
lisen tasaisesti jaettuna. 
Harrastuskerta on käsi-
aseella tai ilmapistoolil-
la tapahtunut ampuma-
harjoittelu, kilpailuihin 
osallistuminen kilpaili-
jana, tuomarina tai toi-
mitsijana. Samaten toi-
miminen valmentajana 
tai muu ampuma-aseen 
käyttöön kouluttaminen 
luetaan harrastuskerrak-
si. Aktiivista harrastusta 
ei tarvitse osoittaa sii-
nä lajissa, jota varten on 
hankkimassa asetta. Il-
mapistooliharrastukses-
ta huomioidaan kansain-
välisen lajiliiton alaisen 
ilmapistoolilajin harras-
taminen. Harrastuksen 
jatkuvuutta ei edellytetä 
aikana, jolloin harrastet-
tavaa lajia ei voi harras-
taa luonnonolojen tms 
vuoksi. Sairaus, raska-
us, asevelvollisuus, työ- 
yms esteet keskeyttä-
vät 2 v määräajan kulu-
misen, jos hakija halu-
aa vedota näihin syihin. 
Aseellisena suoritetusta 
asevelvollisuusajasta tai 
naisten vastaavasta va-
paaehtoisesta palvelus-
ta lasketaan puolet yh-
täjaksoiseen harrastuk-
seen, jos harrastus on 
alkanut ennen palvelun 
alkua tai jatkuu keskey-
tyksettä varusmies pal-
velun jälkeen. PV:n, po-
liisin, RVL:n ja osin tul-
lin henkilöstö voi saada 
valtion työnantajana an-
taman todistuksen kä-
siaseen kantamisoikeu-
desta virassa sekä selvi-
tyksen aktiivisesta am-
pumaharrastuksesta.

Ampuma-asekoulutta-
ja ei ota kantaa siihen, 
onko henkilöllä ollut hy-
väksyttävä peruste kes-
keyttää harrastus eikä 
myöskään siihen, paljon-

ko varusmiespalveluk-
sesta otetaan huomioon 
harrastusaikaa lasket-
taessa. Poliisi on linjan-
nut, että harrastuksen 
keskeytyminen tai alhai-
nen harrastus kesäaika-
na keskeyttää aktiivisen 
harrastamisen.

Uusien lupahaltijoiden 
harrastuksen jatkumi-
nen pitää osoittaa 5 vuo-
den välein. Tähän riit-
tää hallintovaliokunnan 
linjauksen mukaan kes-
kimäärin 1 kerta neljän-
nesvuosittain 12 kk ai-
kana ennen määräajan 
päättymistä. Tämä sään-
tö koskee määräaikaista 
lupaa uusittaessa toistai-
seksi voimassaolevaksi 
tai toistaiseksi voimas-
saolevan luvan haltijan 
osoittaessa harrastuk-
sen jatkumista.

Ampuma-
asekouluttajan 
tiedonsaanti
Poliisin mukaan ampu-
ma-asekouluttajan ei tar-
vitse ”asua” ampumara-
dalla. Todistus voidaan 
antaa kouluttajan omien 
havaintojen perusteella, 
kouluttajan muilta radan 
käyttäjiltä saamien tieto-
jen perusteella ja toisilta 
ampuma-asekouluttajil-
ta saadun tiedon perus-
teella. Todistuskäytäntö 
edellyttää harrastuksen 
dokumentointia. Ampu-
maradoilla on pidettävä 
päiväkirjaa, johon merki-
tään, kuka ampui radalla 
ja milloin, laji missä kil-
paillut tai mitä harjoitel-
lut ja ammuttujen lauka-
usten määrä. Harrastaji-
en itsensä edellytetään 
myös pitävän ampuma-
päiväkirjaa, josta käy il-
mi, milloin on ampunut, 
millä aseella ja missä la-
jissa, kuinka monta lau-
kausta on ampunut ja 
kuka on ollut ammun-
nan valvoja. Näiden do-
kumenttien avulla ampu-
ma-asekouluttaja saa tar-
vitsemansa tiedon ilman 
omakohtaisia havaintoja-
kin. Todistus on annetta-
va, jos ampuma-asekou-
luttaja parhaan ymmär-
ryksensä mukaan tulee 
vakuuttuneeksi, että hä-

nen antamansa tiedot 
ovat oikeita. Todistuk-
sessa antaja ottaa kantaa 
aikaan, jona aikana hakija 
on harrastanut ammun-
taa käsiaseella tai ilma-
pistoolilla, montako har-
rastuskertaa hakijalla on 
em aikana ollut ja millä 
ajalla ampumaharrastus 
ei ole ollut mahdollista 
ampumaradan käytön ol-
tua estyneenä. Hankki-
misluvan hakija tai har-
rastuksensa jatkumista 
esittävä voi osoittaa riit-
tävän harrastuneisuuden 
usealla eri ampuma-ase-
kouluttajan antamilla to-
distuksella, jos ne muo-
dostavat riittävän ketjun 
osoittamaan vaadittavaa 
aktiivista ja jatkuvaa har-
rastusta. 

Muuta
Poliisin ampuma-ase-
kouluttajien koulutusai-
neistossa on myös kii-
tettävällä tavalla puutut-
tu aseturvallisuuteen ja 
aseen käsittelysääntöi-
hin.

Asekeräilyä koskee 
ampuma-aselain määrä-
ys, jonka mukaan ”lu-
pa museossa tai kokoel-
massa pitämiseen voi-
daan antaa asekeräilijäl-
le, jolla on Poliisihalli-
tuksen hyväksyntä am-
puma-aseiden tai aseen 
osien keräilyyn ja jon-
ka ampuma-aseiden ja 
aseen osien säilytyspai-
kat säilytystilojen sijain-
tipaikan poliisilaitos on 
hyväksynyt.” Lisäksi lu-
paviranomainen voi si-
sällyttää lupaan ehdon, 
jonka mukaan keräilyko-
koelmaan kuuluvalla am-
puma-aseella ei saa am-
pua.

Aseiden deaktivoin-
ti on myös tiukentu-
nut. Olen kuullut paril-
ta aseen omistajalta, et-
tä nykyinen deaktivoin-
tikäytäntö käytännössä 
tuhoaa aseen, jolloin sii-
tä ei juuri ole enää edes 
koriste esineeksi.

Jorma Riissanen
professori

Päijät-Hämeessä järjestettiin kouluttajakoulutus ampu-korttiin 3-
4.9.2011. Kurssille  osallistui 11 henkilöä eri yhdistyksistä jotka kaikki  
kuuluvat Resulin jäsenjärjestöihin. Reserviläisliiton ja Reserviupsee-
riliiton jäsenille liitto tarjosi ilmaisen koulutuksen ja matkakorvauksen 
kun osallistui kyseiselle kurssille. Kurssin läpäisseet saavat oikeudet 
kouluttaa ampu-kortti kursseja muille jäsenilleen. Kurssi kesti Lau-
antain ja Sunnuntain päivät ja kurssi päättyi teoriakokeeseen. Kurssi 
antoi valmiudet kouluttaa uudelle ampujalle ensiaskeleita ammunnan 

AMPU-KORTTI KOULUTTAJAKOULUTUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 3-4.9.2011

parissa, sekä antaa tulevalle ampujalle oikeita vinkkejä vastuullisena har-
rastajana. Ampu-kortti koulutus voidaan jakaa neljälle eri asetyypille jotka 
ovat , kivääri, haulikko, pistooli sekä ilma-aseet. 
Kurssi järjestettiin Hollolassa Lahden reserviupseerien majalla Hälväläs-
sä. Vaatimukset kurssille olivat kokemus ammunnan ja koulutuksen saral-
la usean vuoden ajalta. 

Marko Patrakka 
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Syksyn suurin yhteis-
toimintaharjoitus al-
koi ilmoittautumisel-
la MPK kurssille. Tällä 
kertaa oli harjoituksen 
pääpaino suunnattu vi-
ranomaisyhteistyöhön 
ja virka-apu toimintojen 
harjoitteluun.

Perjantaina Henna-
laan saapuneet reser-
viläiset ohjattiin raken-
nukseen numero 31, 
jossa tapahtui ilmoit-
tautuminen ja varusta-
minen. Nämä toiminnot 
hoidettiin kohdaltamme 
ammattimaisin ottein.

MONIVIRANOMAISHARJOITUS TYYNE 11, 16-18.09.2011

Kurssilaisille, joilla ei 
ollut varusteita pitkäl-
lä kuitilla, jaettiin vih-
reä perusvarustuksen 
lisäksi sadetakki sekä 
suojanaamari M95. Va-
ruskunnassa yöpyjät 
kuittasivat myös ma-
kuupussin.

Kun ilmoittautumisai-
ka oli umpeutunut, siir-
ryimme luennolle Esi-
kuntaeskadroonan audi-
torioon, jossa pidettiin 
aloituspuhuttelu ja suo-
jeluaiheiset oppitunnit.  
Illan aikana saimme il-
tapalan lisäksi asian-

tuntevan läpileikkauk-
sen ABC aseista ja niil-
tä suojautumisesta.

A (ydin/atomi) aseet 
tosin ohitettiin vähem-
mällä esittelyllä kos-
ka harjoituksessa ole-
tuksena oli siviilirauta-
tie onnettomuus ja sen 
myötä kemikaalivuo-
to. B (biologisten) ja 
C (kemiallisten) ainei-
den käyttöä ja ominai-
suuksia käytiin siten lä-
pi tarkemmin. Oppitun-
tien päätyttyä suurin 
osa kurssilaisista pois-
tui yöpymään kotiinsa, 

vain kymmenkunta jäi 
kasarmimajoitukseen.

Lauantaiaamuna ko-
koonnuttiin kaarihallin 
edustalle jossa kurssi-
laiset jaettiin kolmeen 
osastoon.

Kohdallemme sattui 
ensimmäisenä viesti-
rasti, jossa opiskeltiin 
kenttäpuhelin P-78:n 
käyttöä, sekä kerrattiin 
LV217:n ominaisuuk-
sia. Mielenkiintoise-
na lisänä ehdimme vie-
lä käydä läpi VIRVE pu-
helimen käyttöominai-
suuksia. Seuraava ras-

ti oli alkusammutustai-
tojen kertaus Herralan 
VPK:n opastuksella.

Ensin sammutettiin 
ns. normaali palo vesi-
täytteisellä 12 kg käsi-
sammuttimella, sitten 
tukahdutettiin sammu-
tuspeitteellä palavalla 
nesteellä valeltu nuk-
ke. Viimeisenä kohtee-
na oli rasvakattilapa-
lo joka sammutettiin 
myös sammutuspeit-
teellä. Vielä ennen lou-
nasaikaa käytiin ker-
taamassa ensiaputehtä-
viä kaarihallissa. Ensin 
muisteltiin miten taju-
ton potilas käännetään 
oikeaoppiseen kylki-
asentoon ja tämän jäl-
keen elvytettiin Anne 
-nukkea tavoitellen oi-
keaa painantarytmiä ja 
voimaa, unohtamatta 
herättelyä ja hätäpuhe-
lua numeroon 112.

Maittavan lounaan 
jälkeen siirryttiin este-
ratakentälle ja puettiin 
suojeluvarusteet ylle.

Maakuntakomppani-
an osasto Käki käytti 
suojapukua M-2000 ja 
Osasto Vellamo sade-
takkia ja housuja, mo-
lemmilla kylläkin suo-
janaamari samaa mallia 
M-95. Sadepuvut oli-
vat toisestakin syystä 
sopivasti yllä, sillä vii-

konlopun ainoat sade-
kuurot sattuivat tämän 
koulutusosion ajalle.

Kentällä kerrattiin ja 
harjoiteltiin toimenpi-
teitä suojeluvaroituk-
sen ja suojeluhälytyk-
sen aikana.

Tutustuttiin myös 
erilaisten kemikaalien 
ja taisteluaineiden tun-
nistamiseen käytettävi-
en indikaattoriliuskojen 
sekä tunnistinampulli-
en käyttöön. Tässä vai-
heessa alettiin jo jän-
nittää naamarin tiiviys-
koetta, mutta ennen sitä 
oli tarjolla fyysinen ko-
ettelemus. Suoritimme 
nimittäin eräänlaise-
na kuntotestinä varus-
kunnan esteradan läpi, 
täydellisellä suojelu ja 
taisteluvarustuksella, 
siis myös suojanaamarit 
kasvoilla!  Osasto kuin 
osasto taisi kuitenkin 
läpäistä radan noin vii-
dessätoista minuutissa. 
Lisäksi sunnuntaiteh-
täväjakoa odotellessa 
muutama Käkiosaston 
hurja, kävi kokeilemas-
sa rataa myös ilman va-
rustusta ja sai puhtaal-
la yksilösuorituksella 
kellotetuksi tulokseksi 
noin kuusi minuuttia! 

Rankan esterastin 
jälkeen ei ollut jäljellä 
enää kuin kyseinen tii-Kuva: Arto Tapiomaa

Kuva: Heikki Koivisto
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Kuva: Arto Tapiomaa

viyskoe johon siirryt-
tiin suoraan radalta.

Mukavaltahan se taas 
tuntui kun maski pi-
ti, eikä silmiä kirvellyt 
kuin vasta varustusta 
riisuessa, CS kaasujää-
mien uhotessa vaatteis-
ta. Kolmen pesuastian 
läpi huuhdotun naama-
rin pesun jälkeen odot-
telimme enää viran-
omaispalaverin tuloksia 
ja sunnuntaista tehtä-
väjakoa. Kello 18 saim-
me tiedon henkilöjaosta 
sekä varustarpeista, tä-
män tilaisuuden jälkeen 
lähdettiin taas kotima-
joitukseen. 

Sunnuntaiaamu val-
keni varsin aurinkoise-
na ja valtiollisen aamu-
palan nauttimisen jäl-
keen, edellisiltana so-
vitut osastot siirtyivät 
täysissä varusteissa 
näkymättömiin, eli si-
sätiloihin Esikuntaes-
kadroonan auditorioon. 
Tarkoitus oli simuloida 
tilannetta, jossa olisim-
me todellisuudessa ko-
tona, minne tulisi häly-
tysilmoitus ja käsky ko-
koontua varuskuntaan 
virka-apuosastoksi tiet-
tyyn kellonaikaan.

Osa kurssilaisista, toi-
sin sanoen MPK:n väki, 
sai valmistautua maa-
lihenkilöiksi, rooleina 
mm. hengitysoireista 
kärsivät potilaat. Maa-
kuntakomppanialaisia 
toimi tilannekeskuk-
sessa, johto-osissa sekä 
liikenteen ohjauksessa, 
pääosan kuitenkin odot-
taessa näkymättömissä. 
Vihdoin ”odotettu” hä-
lytys ja virka-apupyyn-
tö saapui ja osastot Kä-
ki sekä Vellamo määrät-
tiin varuskunnan portil-
le odottamaan tarkem-
pia toiminta ohjeita.Ul-
kona odotellessamme 
alkoi kaksi henkilöä ta-
kanamme yskimään sen 
verran voimakkaasti et-
tä saimme suojeluhäly-
tyskäskyn ja puimme 
kiireesti suojanaamarit 
kasvoille sekä kohen-

simme suojavaatetusta 
tiiviimmäksi. Ammoni-
akkipilvi oli siis saavut-
tanut varuskunta-alu-
een.

Hengenahdistusta ko-
keneet henkilöt saivat 
SPR:ltä ammattiapua ja 
heidän kohdaltaan tilan-
ne raukesi.

Hetken kuluttua saim-
me Virve -verkon kaut-
ta etsintätehtäväkäs-
kyn. Osasto Käki mää-
rättiin lähtemään va-
ruskunnan portilta itään 
päin ja Vellamo länteen, 
tehtävänä etsiä mahdol-
lisesti altistuneita ul-
kona olevia henkilöi-
tä. Tavattaessa oireile-
va henkilö, pitää asiasta 
ilmoittaa lääkintähenki-
löstölle ja jos löytyy oi-
reilematon, pitää hänet 
ohjata sisätiloihin.

Etsimme ensin port-
tien sisäpuolelta ja sit-
ten ulkopuolen katu-
osuudelta, jonka jälkeen 
vielä peitteisestä maas-
tosta. Kohdehenkilöi-
tä ei löytynyt mutta oli 
mielenkiintoista harjoi-
tella maastoetsintää.

Päästyämme Metsä-
Hennalan asuinalueen 
rajalle tuli käsky lopet-
taa ja siirtyä takaisin 
varuskuntaan, sekä

purkaa harjoitus. Pur-
kutoimet sujuivat no-
peasti, yhden varusesi-
neen palautuksella ja 
kirjautumisella ulos 
kurssilta.

Kokonaisuutena har-
joitus oli rastikoulutuk-
sineen varsin mielen-
kiintoinen, vaikka em-
me ruohonjuuritasol-
la tietenkään nähneet 
emmekä kokeneet si-
tä päätarkoitusta eli vi-
ranomaisten keski-
näistä yhteistoimintaa. 
Olimme kuitenkin hy-
vin yhteen hitsautu-
neina osastoina hyväs-
sä valmiudessa toteut-
tamaan tarjolle tulevat 
tehtävät.

Arto Tapiomaa

Kuva: Heikki Koivisto

Kuva: Heikki Koivisto

Kuva: Heikki Koivisto
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1960- luvun puolivälissä 
Sysmän Sisu ry, joka sil-
loin taisi kulkea nimel-
lä Voimistelu- ja Urhei-
luseura Sisu, päätti ryh-
tyä suurhankkeeseen.  
Lahjoituksia ja talkoo-
työtä hyväksikäyttä-
en nousi Leposkankaan 
alueelle näyttävä Urhei-
lutalo, johon suuren sa-
lin lisäksi rakennettiin 
mittava keittiö, asunto 
talonmiehelle, keilara-
ta ja ampumahalli.  Talo 
on erinomaisella paikal-
la Sysmä-Hartola maan-
tien laidassa kolme ki-
lometriä Sysmän kes-
kustasta.  Talvisin hiih-
toladut lähtevät ihan pi-
hasta.  Moni sysmäläi-
nen perhe lienee saa-
nut alkusysäyksen Si-
sun tansseissa, veteraa-
nit ovat verestäneet so-
tamuistojaan salin lat-
tialla ja keilaajat saavat 
nykyäänkin kaatoja, jot-
ta kolisee.  Reserviläis-
ten iloksi taloon tehtiin 

Sysmän sisäampumarata odottaa valoremonttia
sisäampumarata, joka 
on harvinaista herkkua 
maaseudulla ja mones-
sa kaupungissakin.  Am-
pumahalli on ollut myö-
tävaikuttamassa sysmä-
läisampujien menestyk-
seen ja ilma-asepuolella 
tuloksena on ollut jopa 
Suomen mestaruuksia.  
Vireän seuran riveissä 
on nykyään nelisensataa 
jäsentä, joista aktiivisia 
noin puolet, toteaa seu-
ran puheenjohtaja Han-
nu Sireni.   

Ampumajaoston pu-
heenjohtaja Ari Meinan-
der on omalla esimer-
killään ollut viemässä 
ammunnan harrastus-
ta voimakkaasti eteen-
päin ja parin, kolmen 
viime vuoden aikana on 
ruutiaseharrastus koke-
nut uuden tulemisen ja 
nyt halli onkin ahkeras-
sa käytössä ja tuuletti-
met saavat puhkua ruu-
dinsavua pihalle tosis-
saan.  Harjoitusammun-

nat ovat joka tiistai-ilta.  
Kesäaikaan kaikenlai-
set ulkotyöt ottavat ve-
ronsa, mutta iltojen pi-
metessä alkaa hallisssa 
olla taas tungosta.  Tä-
nä syksynä alkanut am-
pumakoulu nuorille on 
saanut innokkaan vas-
taanoton ja maanantai-
sin onkin halli täynnä 
kympinmetsästäjiä, jois-
ta nuorimmat eivät vielä 
oikein tahdo jaksaa aset-
ta nostaa, mutta harjoit-
televat silti tosissaan 
kokien myös onnistumi-
sen elämyksiä.   Varsin-
kin tytöt paneutuvat va-
kavissaan hommaan ja 
tulokset puhuvat puo-
lestaan.

Koska tulevaisuus 
näyttää tällä hetkellä va-
loisalta huolimatta kai-
kista ammuntaan liitty-
vistä ikävistä julkilausu-
mista, on hallin kuntoon 
kiinnitetty huomiota ja 
todettu valaistuksen ja 
sähköjen olevan remon-

Maanpuolustusnaisten 
Päijät-Hämeen piiri ry ja 
Yhteistyössä Vierumäki 
nousuun -hanke järjes-
tivät Kollin kierroksen 
yhdessä Vierumäen kou-
lun ja sen vanhempaintii-
min, Heinolan maanpuo-
lustusjärjestöjen, Vieru-
mäen kyläyhdistyksen, 
Marttojen, metsästys-
seuran, Vierumäen Jyti-
nä ry:n  Heinolan tikka-
kerhon, Päijät-Hämeen 
metsänhoitoyhdistyk-
sen sekä Heinolan srk:n 
kanssa. 

Kollin kierros oli lii-
kunnallinen perheta-
pahtuma, jossa kierret-
tiin joukkueittain kar-
tan kanssa rastilta rastil-
le kulkien maastolenkki. 
Reitin pituus oli vajaat 2 
km kulkien pururadalla, 
kevyenliikenteenväylillä 
ja latupohjalla, joten mi-
tään erityisiä kuntovaa-
timuksia ei ollut ja per-
heen pienimmätkin jak-
soivat radan kulkea. Pol-
ku ja rata olivat kierret-
tävissä myös lastenvau-
nujen tai -rattaiden se-
kä rollaattorien kanssa. 
Reitin varrella oli erilai-
sia rasteja. 

Kyseessä ei ollut kil-
pailu vaan tapahtuman 

PERHEJOTOS KOLLIN KIERROS kierrettiin toista kertaa
VIERUMÄELLÄ 27.8.2011

päätarkoitus oli järjes-
tää hauskaa ja leppoisaa 
yhdessäoloa perheille 
luonnossa. Tapahtumaan 
osallistui useita kymme-
niä ihmisiä. Tapahtuman 
lähtö ja maalipaikkana 
toimi Vierumäen kou-
lu, jossa oli myös Vieru-
mäen koulun vanhem-
paintiimin kanttiini. Pi-
hassa  oli tutustuttavana 
Heinolan  liikuntatoimen 
kouluille suuntaama lii-
kuntavälinekärry runsai-
ne välineineen Maaseu-
turahoitus tutuksi hank-
keen Maija Lumpeen 
opastamana. Reitin alus-
sa oli Vierumäen kyläyh-
distys kertomassa toi-
minnastaan ja Vierumä-
en kylästä.

Vierumäen taajaman 
maastossa oli ensim-
mäistä rastia pitämäs-
sä Metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Häme Mari Sar-
vaalan johdolla. Rastilla 
tutkittiin erilaisia met-
sänmittaustapoja, pui-
den tunnistamista sekä 
tuoksuja metsästä lisäksi 
saatiin tietoa metsänhoi-
toyhdistyksen laajasta 
toiminnasta. Seuraavasta 
rastista vastasi Vierumä-
en metsästysseura, joka 
kertoi hirvieläinonnetto-

muuksista niiden torjun-
nasta sekä toiminnasta 
onnettomuuden jälkeen. 
Opastuksen jälkeen ryh-
miltä kyseltiin miten oli 
oppi mennyt perille. Vie-
rumäen metsästysseura 
tarjosi kiertäjille nuotio-
pannukahvit. Viimeise-
nä pururadan rastina oli 
Heinolan Maanpuolus-
tusnaiset ry:n rasti jos-
sa oli tietokilpailu ja toi-
minnan esittelyä.

Rastilta jatkettiin 
140-tien ali kohti Martto-
jen rastia. He olivat teh-
neet haastavan tietokil-
pailun erilaisten sienten  
tunnistamisesta. Osa 
sienistä vaatii Martoilta-
kin useiden kirjojen tut-
kimista ennen vastauk-
sen löytymistä.

Seuraava rasti oli yksi 
pidetyimmistä eli ruoka-
rasti. Myynnissä oli suo-
raan "soppatykistä" rok-
kaa, jonka vankalla koke-
muksella tarjosivat Hei-
nolan Reserviläiset ry.

Vatsa täynnä oli hy-
vä mennä hetkeksi rau-
hoittumaan srk:n rastille 
jossa paikalla olivat lap-
sityönohjaajat.. 

Sielunkin saatua ra-
vintoa jatkettiin matkaa 
Vierumäen Jytinän re-

montoitavaan Aavehal-
liin, jossa oli jo nähtävil-
lä uudelleen elvytettä-
vän tanssilavan uutta il-
mettä. Pihassa esittäytyi 
myös Heinolan tikkaker-
ho.

Timo Komonen po-
liisista oli kertomassa 
turvallisuudesta ja sen 
haasteista, samalla pää-
si kokeilemaan "kän-
nilaseilla" miltä huma-
la tuntuu selvin päin se-
kä erilaisa muita haus-
koja tehtäviä. Päijät-Hä-
meessä tehtiin uudel-
la tavalla koko maakun-

nan turvallisuussuunni-
telma 2010 ottamalla sii-
hen virkamiesten lisäksi 
yhdistykset mukaan, sii-
nä oli koordinaattorina 
toimineella Timolla ta-
sapainoilua kerrakseen.
VPK:n rastilla pääsi tu-
tustumaan paloautoihin 
ja vapaaehtoiseen palo-
kuntatyöhön.

Uudessa Suomen kor-
keimmassa puukerros-
talossa, PuuERAssa oli 
avoimet ovet joissa pää-
si katsomaan kuinka 
kaunis puutalo onkaan, 
myös kerrostalona.

Ensi vuonna uudes-
taan, tervetuloa Vieru-
mäelle 15.9.2012!

Tapahtuman osana Yh-
teistyössä Vierumäki 
nousuun-hankkeen toi-
mintaa mahdollisti Päi-
jänne-Leader.

Lisätietoja: hankekoor-
dinaattori Kristiina Mat-
tila, vierumaki@wippies.fi , 
0400 458 749

ystävällisin terveisin 
Kristiina Mattila, han-
kekoordinaattori, Yhteis-
työssä Vierumäki nou-
suun-hanke

tin tarpeessa, ovathan 
ne ilmeisesti varsin al-
kuperäisiä ja hyvin pal-
velleita.  Ampujilla ja 
Sisulla onkin nyt edes-
sään haaste saada hal-
li kuntoon, jotta nuoret 

ampujat voivat jatkos-
sakin käyttää alueellam-
me ainutlaatuista har-
joittelu- ja kilpailupaik-
kaa hyväkseen.   Kuka-
pa tietää, ehkä ampuma-
koulussa aloittelevista 

löytyy taas joskus sys-
mäläisperäinen Suomen 
mestari...

Heikki Rekola

Harjoittelusta huolimatta jotkut laukaukset ovat löytäneet tiensä valolaitteisiin.
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Ulkona olevat ampuma-
radat sisällettiin v 2000 
ympäristönsuojelulaissa 
niihin laitoksiin, mitkä 
tarvitsevat ympäristölu-
van. Ympäristölupapro-
sessi on monipolvinen, 
raskas ja kallis prosessi. 
Varsinkin lain voimaan-
tullessa ja sen soveltami-
sen alkuvaiheessa sekä 
luvan hakijat, että myön-
täjät saattoivat kompu-
roida. Ei ollut kokemus-
ta, eikä ammattitaitoa ai-
nakaan luvan hakijalla. 
Ampumaratojen vastuu-
henkilöiden lähes yksi-
mielinen valitus proses-
sin monimutkaisuudesta 
ja kalleudesta oli jokapäi-
väistä kuultavaa. Lisäksi 
esitettiin epäilyjä, ettei-
vät lupaviranomaiset eri 
puolilla Suomea käsitte-
le ympäristölupahake-
muksia tasapuolisesti. V 
2010 tehdyn selvityksen 
perusteella ampumara-
tojen ympäristölupapro-
sessi kesti pahimmillaan 
yli 6 vuotta. Parhaimmil-
laan siitä selvittiin muu-
tamassa kuukaudessa. 
Keskimääräinen käsitte-
lyaika oli 1.5 v. Ympäris-
tölupa ei myöskään ole 
mitenkään halpa. Lupien 
keskihinta oli 1900 eu-
roa. Kuntien myöntämi-
en lupien hinta oli keski-
hintaa halvempi (n 1600 
euroa). Alueellisten ym-
päristökeskusten (nyky-
ään ELY) hinta puoles-
taan nousi 2600 euroon.
 
AMPY
Ympäristöministeriös-
sä on nykyään ennakko-
luuloton kansliapäällik-
kö, entinen Lapin läänin 
maaherra Hannele Pok-
ka. Aikansa tätä marma-
tusta kuunneltuaan hän 
tarttui härkää sarvis-
ta ja manasi koolle val-

tiopäättäjien, kuntapäät-
täjien ja ampumarato-
jen käyttäjien yhteisen 
seminaarin, missä kissa 
nostettiin pöydälle. Osit-
tain varmaan tämän se-
minaarin tulosten seu-
rauksena hän perusti ke-
väällä 2010 työryhmän 
valmistelemaan ampu-
maratojen ympäristölu-
paohjeistusta. Ryhmäs-
sä oli edustettuna 4 mi-
nisteriötä, puolustus-
voimat, kuntaliitto, Suo-
men ympäristökeskus, 
joukko alueellisia ympä-
ristökeskuksia ja alue-
hallintoviranomaisia. Si-
viilipuolen ampumaor-
ganisaatioista edustajia 
oli kolme (Jorma Riissa-
nen, Panu Hiidenmies 
ja Tapio Hänninen) am-
pumaharrastusfoorumin 
nimeäminä. Työryhmän 
tehtävänä oli:

”Laatia ehdotuksia oh-
jeiksi siitä, mitä määrä-
yksiä hyvän ampumara-
dan ympäristöluvan tuli-
si sisältää ja mitä tietoa 
hakemusvaiheessa tulisi 
luvanhakijalta edellyttää. 
Työryhmän tuli työssään 
huomioida uusien ja van-
hojen ampumaratojen 
väliset erot lupapäätök-
sissä. Lisäksi työryhmä 
arvioi, onko mahdollis-
ta poistaa joidenkin am-
pumaratatyyppien osal-
ta ympäristöluvanvarai-
suus siirtämällä ne re-
kisteröintimenettelyyn 
ja laatia radoille yleiset 
ympäristönsuojeluoh-
jeet.”

Työryhmän erinomai-
sena puheenjohtajana 
toimi ympäristöministe-
riön ylitarkastaja Elise 
Sahivirta. Työryhmä otti 
ensimmäisessä kokouk-
sessaan lyhenteekseen 
AMPY. 

Lähes vuoden tiiviin 

työskentelyn jälkeen 
työryhmä esitteli tulok-
siaan maaliskuussa 2011 
julkisessa seminaarissa. 
Osanottajia oli seminaa-
rissa lähes 100 ja semi-
naarin palaute oli positii-
vista. Tätä kirjoitettaes-
sa elokuussa 2011 työ-
ryhmän raportti on vii-
meistelyvaiheessa ta-
voitteena luovuttaa se 
ympäristöministeriölle 
suunnilleen tämän leh-
den ilmestymisen aikoi-
hin syyskuussa 2011. 

Raportissa on 4 koko-
naisuutta. Ensimmäinen 
on yleinen osa, missä 
selvitellään ampumara-
toja, -lajeja, ammunnan 
ympäristövaikutuksia, 
lainsäädäntöä, ympäris-
tölupakäytäntöä, parasta 
käytettävissä olevaa tek-
niikkaa ja toiminnan val-
vontaa ampumaradoilla. 
Toinen osa ohjeistaa ym-
päristöluvan hakijaa. Tä-
hän osaan liittyy loma-
ke, millä ampumarato-
jen ympäristölupia hae-
taan. Kolmas osa on ym-
päristölupaviranomaisia 
koskeva ohjeistus, mis-
sä puututaan luvan ra-
kenteeseen ja lupamää-
räyksiin tavoitteena yh-
tenäistää lupakäytäntöä 
maan eri osissa. Neljän-
nessä osassa annetaan 
suosituksia tulevaisuut-
ta varten.

Suosituksista
Puuttumatta sen tar-
kemmin oppaan varsi-
naiseen substanssisisäl-
töön (opas on n 100 si-
vua paksu) kannattaa 
suositusten osalta huo-
mioida tässä yhteydessä 
seuraavat. 

Ampumaratalaki on 
puuttunut ja puuttuu täs-
tä maasta. Säädös, jota 
sovelletaan ampumara-

tojen  perustamisessa on 
kirjaimellisesti tsaarin 
aikainen. Tilanne on tie-
dostettu ja ampumarata-
lain valmistelu aloitet-
tiin edellisen hallituksen 
toimesta. Laki kuitenkin 
jäi ampuma-ase lain val-
mistelun jalkoihin, ei-
kä valmistunut edelli-
sellä Eduskunta kaudel-
la. AMPY ryhmä katsoi 
ampumaratalain tarpeel-
liseksi ja suosittelee, et-
tä laissa määritellään eri 
tasoiset ampumaradat, 
joka määrittely helpot-
taa ympäristölupaviran-
omaisia ampumaratojen 
ympäristöluvan tarpeen 
määrittelyssä.

Samalla työryhmä suo-
sittelee, että ampumara-
tojen ympäristölupapro-
sessin keventämiseksi 
aloitettaisiin myös am-
pumaratojen ympäris-
tönormien kehittely ja 
samassa yhteydessä tar-
kasteltaisiin eri tasois-
ten ampumaratojen ym-
päristöluvan tarvetta ko-
ko prosessin keventämi-
seksi.

Työryhmä suosittelee 
myös, että ampumarata 
avustuksista päätettäes-
sä avustuksista päättä-
vä viranomainen koros-
taa tämän oppaan käytön 
merkitystä.

Tiheillä asutusalueilla 
suositellaan muodostet-
tavaksi isoja ampumara-
takokonaisuuksia – ur-
heiluampumakeskuksia 
– palvelutason ja naapu-
ruston viihtyvyyden ta-
kaamiseksi.

Työryhmä puuttui 
myös kaavoituksen mer-
kitykseen ampumara-
tojen perustamisen yh-
teydessä ja suositte-
lee, ettei ampumarato-
ja perusteta lähelle asu-
tus- ja muita meluherk-

kiä alueita ja myös, ettei 
asutus- ja muita melulle 
herkkiä toimintoja kaa-
voitettaisi ampumarato-
jen melualueille.

Ampumamelu on am-
pumaratojen suurin yk-
sittäinen ympäristöhait-
ta. Ampumamelulle on 
valtioneuvosto antanut 
ohje arvot, jotka otetaan 
huomioon ympäristölu-
pien käsittelyn yhtey-
dessä. Näitä ohjearvoja 
on arvosteltu erityisesti 
ampumaratojen pitäjien 
puolelta. Ampumamelu 
ei varsinaisesti kuulunut 
AMPY ryhmän toimek-
siantoon, mutta kun tie-
detään, että melukysy-
mysten käsittely on täl-
lä hetkellä YM:n listalla, 
työryhmä suositteli, että 
valtioneuvoston antamia 
ampumamelun ohjear-
voja tarkasteltaisiin sa-
massa yhteydessä.

Ympäristölainsäädän-
nössä on voimassa peri-
aate, että likaaja maksaa 
siivouksen. Tämä peri-
aate pätee myös ampu-
maratoihin. Käytännön 
tasolla hyvin harvalla 
ampumaseuralla (viran-
omaiset ovat erikseen) 
on riittävästi varoja am-
pumarata alueiden maa-
perän siivoamista var-
ten, jos ja kun ampuma-
ratatoiminta syystä tai 
toisesta lakkaa. AMPY 
ryhmä oli tietoinen täs-
tä asiasta ja suositteli, 
että jonkin ryhmän jat-
kotyössä etsittäisiin kei-
noja mahdolliseen kes-
kitettyyn rahoitukseen 
ampumaratojen maape-
rän puhdistamisessa. 

BAT
Ympäristölainsäädän-
nössä edellytetään, et-
tä toiminnan harjoitta-
ja (ampumaradan pitä-

jä) käyttää ampumara-
toja suunnitellessaan 
ja rakentaessaan paras-
ta käytettävissä olevaa 
teknologiaa (BAT). Suo-
messa ei ole olemassa 
ampumaratojen raken-
tamista koskevaan BAT 
referenssidokument-
tia, joten ampumara-
dan rakentaja on joutu-
nut omin neuvoin miet-
timään, mikähän se BAT 
minun ampumaratani ta-
pauksessa voisi olla. Vi-
ranomaisesta ei mones-
sa tapauksessa ole ollut 
apua, vaan kuiva vastaus 
kyselyyn on ollut, että 
”se on sinun asiasi mää-
rittää, mitä se BAT sinun 
tapauksessasi on.” Puo-
lustusvoimia tämä tilan-
ne on harmittanut niin, 
että heidän aloittees-
taan ja pääosin heidän 
rahoituksellaan aloitet-
tiin suunnilleen samaan 
aikaan AMPY kehittelyn 
kanssa BAT ohjeen teko. 
Kun puolustusvoimat ei-
vät suuremmin ole kiin-
nostuneita haulikkoam-
munnasta, ampumahar-
rastusfoorumi lähti ra-
hoittamaan tätä osuutta 
BAT ohjeen teossa. Oh-
jetta on tehty myös laa-
jassa projektissa, missä 
suunnilleen samat osa-
puolet kuin AMPY ryh-
mässä ovat BAT käytän-
töjä tutkimassa ja kirjaa-
massa. Lisäksi palkat-
tuna konsulttina ja oh-
jeen kirjoittajana tässä 
projektissa toimii Ram-
boll. BAT ohje on oleel-
lisen tärkeä ampumara-
tojen ympäristölupien 
ja jatkossa muodostet-
tavien ampumaratanor-
mien muodostamisessa. 
Ohjeen on tarkoitus olla 
valmis kuluvan vuoden 
loppuun mennessä.

Jorma Riissanen

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖLUPAOHJEISTUS

Tapahtuman  Nimi Tapahtuman  Aika

Yhdistyskirjanpidon kurssi Hennala 23.11.2011
Yhteysupseerit Hennala 26.11.2011
Testikurssi Hennala 01.02.2011
Laskeutumiskoulutus 2 Hennala 01.04.2011 
Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikön 
vuoden 2013 koulutuksen suunnittelu Lahti 26.11.2011
Lihaskuntotesti, cooper Hennala 01.12.2011
6.12 Paraati Lahti  06.12.2011 

Tapahtuman  Nimi Tapahtuman  Aika

Itsenäisyyspäivän kunniavartiot, -juhlien 
järjestelyt Päijät-Häme  06.12.2011
LOGISTIIKAN JATKOKURSSI 2 10.12.2011 
JORY:n kokoukset Hennala 30.12.2011 
Paikallispäälliköiden yhteyskurssi Hennala 30.12.2011
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus Hennala  04.02.2012
Koulutus ja ammuntapäivä reserviläiset Hälvälä 10.02.2012 
Henkinen tuki Hennala 11.02.2012
Järjestyksenvalvojakoulutus Hennala 17.02.2012
Talvikurssi Päijät-Häme 18.02.2012
Varastomieskurssi Hennala 18.02.2012
Ajolupa B/C/CE/DE Hennala 24.02.2012
Viestikurssi Hennala  25.02.2012  
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ASEET JA TARVIKKEET
Launeenkatu 82, puh. (03) 881 0444

www.asepiste.fi 
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ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY

Kärrytie 3, 16300 ORIMATTILA
puh. (03) 871 250, fax (03) 871 2550

www.orimattilantapettijavari.fi

MAALIT, TAPETIT, KAAKELIT,
LATTIAT, TAKAT, KYLPYHUONEKALUSTEET,

KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

MAALIT, TAPETIT, KAAKELIT,
LATTIAT, TAKAT, KYLPYHUONEKALUSTEET,

KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Takojantie 4

16300 Orimattila

www.fer roplan.f i

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh.  03 735 2323
Fax   03 735 2223

JO  YLI   JO  YLI   50  50  VUODEN   AJAN   OLEMME   KERTONEETVUODEN   AJAN   OLEMME   KERTONEET

 KAIKEN    KUKKASIN KAIKEN    KUKKASIN

Päijät-Hämeen
Reservipiirin

TOIMINTAKALENTERI

06.12.2011   Itsenäisyyspäivä  
14.12.2011   MPK:n vuosipäivä  
24.12.2011   Jouluaatto+kunniavartiot  

RESERVIUPSEERILIITON TOIMINTAKALENTERI

26.11.2011   Liittovaltuuston kokous 
06.12.2011   Itsenäisyyspäivän iloinen ilta  
19.12.2011   Reserviläinen ilmestyy 
05.01.2012   Työvaliokunnan kokous 
14.01.2012   Liittohallituksen kokous 1 / 2012 
 

RESERVILÄISLIITON TOIMINTAKALENTERI

14.12.2011  Valiokunnan kokous Helsinki 
15.12.2011  Joulutulet koko maa 
28.1.2012  Yhdistysjohdon koulutus, Satakunta Pori 


