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Juuan
reserviläisillä
juhlavuosi
Juuan Reservinaliupseerit ry:
n - Juuan Reserviläiset ry:n
perustamisesta tulee kuluneeksi
50-vuotta. Tapausta juhlitaan
lauantaina 25. elokuuta tänä
vuonna.
Reserviläisyhdistyksen johtokunnan asettamaa juhlatoimikuntaa johtaa Jarmo A.
Tolvanen. Tolvasen lisäksi juhlatoimikuntaan kuuluvat Pertti
Halonen, Hannu Martikainen,
Unto Miettinen, Matti Puoskari
ja Risto Rantametsä.
Ennakkovarauksen mukaisesti
tilaisuutta juhlistaa Karjalan Sotilassoittokunta ja juhlapuheen
pitää reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi. –mp-

Vuoden 2006 maanpuolustusteko tunnustus Hamina
Tattoolle
Suomen Reserviupseeriliiton
hallitus on myöntänyt 2006
Vuoden maanpuolustusteko tunnustuksen Hamina Tattoolle sen ansioista sotilasmusiikin
edistämisessä ja maanpuolustustahdon vahvistamisessa.
Tänä vuonna yhdeksännen kerran järjestetty Hamina Tattoo
keräsi elokuun alussa jälleen
yli 80.000 katsojaa ja kuulijaa.
Hamina Tattoo on alusta alkaen
ollut korkeatasoinen ja kansainvälinen sotilasmusiikin katselmus, joka on tehnyt tunnetuksi
eri maiden sotilasmusiikkiperinnettä sekä kehittänyt osaltaan
erityisesti sotilassoittokuntien
marssiesityksiä. RUL korostaa
palkinnon perusteluissa, että
sotilasmusiikilla on oma tärkeä
osansa maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja edistämisessä.
Suomen Reserviupseeriliiton
perustama Vuoden maanpuolustusteko –tunnustus voidaan
myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta,
maanpuolustustahtoa tai yleistä
turvallisuutta lisäävästä teosta
yksityishenkilölle, yhteisölle tai
projektille.
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Tapio Peltomäki:

Hallituksen esitys laiksi
vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaaehtoista
maanpuolustuksesta. Tällä hetkellä tästä toiminnasta säädetään
puolustusvoimista annetussa laissa, johon on vuonna 1994
lisätty uusi säännös, jolla puolustusvoimien tehtäväksi annetaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen.
Vapaaehtoistoiminnan laajentuminen ja puolustusvoimien
rakennemuutos edellyttävät asiasta säädettäväksi lailla nykyistä laajemmin.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja valvonnasta sekä toimijoiden yhteistyöstä.
Vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja valvontaan liittyvät
kysymykset samoin kuin toimijoiden vastuun järjestäminen
ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä. Tämän vuoksi puolustushallinnon viranomaisten tehtäviä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan asemaa korostettaisiin.
Nykyinen Maanpuolustuskoulutus ry esitetään muutettavaksi
julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Maanpuolustusjärjestöjen
yhteistoiminta puolustushallinnon kanssa tapahtuisi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Laissa säädettäisiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisista hallintotehtävistä, jäsenistä, toimielimistä, rahoituksesta ja toiminnan
järjestämisestä.
Ehdotetun lain pääpaino olisi vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevassa sääntelyssä. Lakiin sisällytettäisiin
asevelvollisuuslain aikaisemmat sääntelyt puolustusvoimien
vapaaehtoisista harjoituksista. Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi järjestää sotilaallista koulutusta puolustusvoimien
tilauksesta.
Naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen parannettaisiin. Naiset, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta, voisivat osallistua puolustusvoimien
järjestämiin vapaaehtoisiin harjoituksiin erityisosaamista
vaativissa, sotilaallista maanpuolustusta tukevissa tehtävissä.
Naisia voitaisiin varata ja sijoittaa puolustusvoimien sodan
ajan kokoonpanon mukaisiin tehtäviin.
Puolustusvoimiin ehdotetaan luotavaksi vapaaehtoisia koskeva sitoumusjärjestelmä. Puolustusvoimat voisi käyttää
sitoumuksen antaneita vapaaehtoisia puolustusvoimien virkaaputehtävissä poliisille tai pelastustehtävissä.
Lakiin otettaisiin sääntelyt vapaaehtoistoimintaan osallistuvien etuuksista ja velvollisuuksista sekä sitoumuksen antaneiden
rekisteröimisestä.
Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset yhdeksän eri lain
muuttamiseksi. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisättäisiin
nimenomaiset sääntelyt maakuntajoukoista, jotka muodostettaisiin reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista ja
muista puolustusvoimille sitoumuksen antaneista henkilöistä.
Lisäksi muutettaisiin rajavartiolakia, naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annettua lakia, puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettua lakia, poliisilakia, sotilastapaturmalakia,
työturvallisuuslakia, rikoslakia ja valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
annettua lakia, joita lähinnä täydennettäisiin niin, että niissä
otettaisiin huomioon nyt ehdotettava lainsäädäntö.
Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioon. Ehdotetut lait ovat
tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Rajavartioasemilla kunniaa rajamiehille

Värtsilän rajavartioaseman seinälle on kiinnitetty kunniataulu, joka kertoo Tohmajärven 14. Rajakomppanian perustamisesta ja taistelujen tiestä. Oikealla evl Mikael Heinrichs, veteraani Aulis
Vallinoja, Tohmajärven rajavartioalueen entinen päällikkö evl. evp Matti Majoinen, varapäällikkö ylil Janne Laukkanen, Irma Pulkkinen, Toivo Pulkkinen, Eino Konttiaho, Antti Henttonen ja
alueupseeri ylil Timo Päivinen.

Eikö reserviläisiin luoteta?
Eduskunnalle annettu esitys vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista
on vieläkin ongelmallinen. Sotilaallisen koulutuksen määritelmä ei
ole yksiselitteinen, reserviläisten mahdollisuus antaa sotilaallista
koulutusta on liian rajoitettu ja maakuntajoukkojen käyttäminen
virka-aputehtäviin on tehty käytännössä erittäin vaikeaksi, totesi
liiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki RUL:n liittovaltuuston kokouksessa Helsingissä 25.11.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain kannalta keskeinen sotilaallisen koulutuksen käsite on määriteltävä yksi selitteisemmin.
Viranomaisten johto ja valvonta on laki tekstissä määritelty huonosti. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvä vapaaehtoisen
sotilaskoulutustoiminnan ohjaus kuuluu valtiolle. Muu runsas ja
monimuotoinen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on kuitenkin
pääosin yhdistyslain mukaan toimivien yhdistysten järjestämää
vapaata kansalaistoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki eikä se vaadi
erityistä viranomaisvalvontaa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunnan kokoonpanoissa ja toiminnassa on varmistettava
käytännön toimijoiden edustus, koska vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on paras käytännön tuntemus vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta.
Eikö reserviläisiin luoteta?
Lakiteksti nykyisessä muodossaan rajoittaa huomattavasti reserviläisten mahdollisuutta antaa sotilaallista koulutusta, esimerkiksi
ammuntoja voisi johtaa vain sotaväen palkattuun henkilöstöön
kuuluva tai erityisistä syistä evp henkilö. Kriisiaikana reservin
upseeri kuitenkin johtaa kaikkia omien joukkojensa toimia ja
Peltomäki kysyykin: “Voiko olla, että rauhan toimet ovat sotimista
vaativampia?”
Lakitekstin nykymuotoilu vie pohjan pois maakuntajoukkojen
käyttämiseltä virka-aputehtäviin. Virkaapuosastojen johtajana
toimisi aina olevan puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva henkilö, vaikka maakuntajoukon johtajat ovat poikkeuksetta reservin
upseereja. Käytännössä virkaupseerit joutuisivat matkustamaan
satoja kilometrejä luovuttamaan joukkoa esimerkiksi palomestarille
metsäpaloa sammuttamaan.
Puolustusvoimalaki
Peltomäki kommentoi myös toista tällä hetkellä eduskunnan
puolustusvaliokunnan käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta, puolustusvoimalakia.
Puolustusvoimalakia valmisteltaessa pitäisi selvittää viittaukset lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lakiesityksessä esitetään
myös, että kertausharjoitusten enimmäisajat säilytettäisiin ennallaan, mutta että asevelvollisen, työnantajan ja puolustusvoimien
yhteisellä sopimuksella tärkeimpiin kouluttaja- ja johtajatehtäviin
sijoitetut reserviläiset voitaisiin tämänkin jälkeen määrätä kertausharjoituksiin enintään 10 päiväksi kalenterivuodessa.
Peltomäki pitää esitettyä ratkaisua hyvänä ja nykyisen asevelvollisuuslain suurimman epäkohdan korjaamisena.
Tämä mahdollistaa pitkälle koulutettujen ja motivoituneiden reserviläisten käytön vaativiin tehtäviin sekä huomioi myös reserviläisen
ja hänen työnantajansa edun.
Kenttäkelpoisuus
Reserviupseeriliiton 75. juhlavuoden yhtenä teemana on ollut
kenttäkelpoisuus ja liitto on kantanut kortensa kekoon fyysisen
kunnon ylläpitämistaistelussa. Tulevaisuudessa RUL myös tuottaa
ajantasaista tietoa reservin upseerien fyysisestä kunnosta ja valmiudesta selviytyä sijoituksensa mukaisesta tehtävästä. Peltomäen
mielestä tärkein funktio kunnon testaamisella on kuitenkin innostaa
meidät kaikki liikkeelle.
Rajajääkäripataljoona 4:n
perinnetoimikunnan jäsenet,
perinnetoimikunnan entinen
puheenjohtaja, opetusneuvos ja
kunniarajajääkäri Antti Henttonen, nykyinen puheenjohtaja
evl Mikael Heinrichs, perinnetoimikunnan jäsenet maj evp
Matti Lappalainen ja rvmestari
evp Eino Konttiaho osoittivat kunnioitusta jatkosodan
rajamiehille paljastamalla
muistotaulut Tohmajärven 14.
Rajakomppanian perustamisen
kunniaksi Värtsilän rajavartioasemalla, Uukuniemen 53.
Rajakomppanian perustamisen
kunniaksi Niukkalan entisellä
rajavartioasemalla Uukuniemellä ja Tuupovaaran 44.
Rajakomppanian perustamisen
kunniaksi Tuupovaarassa.

olivat kaatuneina, haavoittuneina, paleltuneina ja kadonneina
56 %. Homoravitsin lohkolla
pataljoona osallistui venäläisten
suurhyökkäyksen torjuntaan
Pertjärven-Shemenskin alueella, kesän 1942 pataljoona
palveli etulinjassa Pertjärvellä
ja siirrettiin syksyllä Juksovaan.
Tammikuusta 1943 kesäkuuhun
1944 se oli rintamavastuussa 11
D:n alueella Juksovan Verandaojalla JR 8:n lohkolla.
Raskaiden Tokkarin taisteluiden jälkeen pataljoona
alistettiin 5 D:aan kuuluvalle
15.Pr:lle ja joutui vastaiskuihin
Miinalanjoella ja Tulemajoella.
Siellä se menetti komentajansa
majuri Olli Korhosen haavoittuneena sotavangiksi.
Välirauhan (19.9.) tulon jälkeen
RjPr siirrettiin rautateitse KonRjP 4:n kunniakas sotatie...
tiomäelle III AK:n alaisuuteen
Rajajääkäripataljoona 4, joka
osallistumaan Lapin sotaan.
oli yksi jatkosodan yhdekRjP 4 lakkautettiin sen perustasästä rajajääkäripataljoonasta
mispäätöksen kolmivuotispäiosallistui vuoden 1941 ja 1942 vänä 21.11.1944. Kunniakas,
vaihteessa mm. Syvärin sillan- mutta kuluttava sotatie kesti
päässä Goran ankariin taistelui- kolme ja puoli vuotta.
hin, joissa nuoren pataljoonan
tappiot kolmen viikon aikana
Olavi Lautamäki

