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Ajankohtaista asiaa Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen toiminnasta! 
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PUHEENJOHTAJALTA 
 
Ulkopoliittinen instituutti julkaisi syyskuun puolivälissä raportin ”Suomen huoltovarmuus ja Baltian 
alue”. Siinä tutkailtiin, missä määrin Baltian maiden yhteydet ovat tärkeitä Suomen yhteiskunnan toi-
mivuuden kannalta. Tutkijoiden johtopäätöksissä oli ristiriitaisuuksia. Niissä kerrottiin, että Baltian 
reitti on Suomelle tärkeä, mutta se voidaan korvata muillakin reiteillä ja niinpä se ei ole Suomelle 
”huoltovarmuuskriittinen”. Silti heti kerrottiin, että ”vakavassa kriisitilanteessa myös Baltian reitin kor-
vaavat vaihtoehdot saattavat olla suljettuna”. 
 
Suomeksi sanottuna Suomi olisi pulassa ja kansan pitäisi opetella jyrsimään pettua. Jos jatketaan 
Suomen kielellä, niin vakava kriisitilanne tarkoittaisi Venäjän käynnistämää sotaa, joka panisi koko 
Itämeren alueen sekaisin. Jos sota kohdistuisi Suomen sijaan – vaikkapa aluksi – Baltian maihin, 
Suomen päättäjillä olisi niin sanottu pulmatilanne: mennäkö apuun vai katsellako sivusta? 
 
Raportissa todettiin, että vaikka Suomella ei ole Baltian maihin liittyviä kriittisiä yhteyksiä, sellaisia voi 
olla Baltian mailla suhteessa Suomeen. ”Käänteiset riippuvuudet eivät välttämättä vaikuta huoltovar-
muuteen suoraan, mutta ne voivat kriisitilanteessa konkretisoitua odotuksiksi tai vaatimuksiksi toista 
valtiota kohtaan.” 
 
Näitä vaatimuksia voitaisiin esittää erityisesti EU:n perussopimukseen kirjatun avunantolausekkeen 
42.7 nojalla. Siinä Suomea ja muuta EU-maita sitoo tällainen keskinäinen lupaus: ”Jos jäsenvaltio 
joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvolli-
suus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin.” 
 
Suomella ”on kasvava ristiriita” sen suhteen, voisiko Suomi pysyä sivustakatsojana Baltian maiden 
joutuessa konfliktiin. Suomi on pitänyt avunantolupausta erityisen äänekkäästi esillä EU-piireissä. 
Ollaanko siihen itse valmiita sitoutumaan - vai halutaanko säilyttää jonkinlainen hämärä alue, joka 
antaa lisää liikkumavaraa? 
 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti kysymyksen pidetyssä EU-maiden parlamenttien turvalli-
suusseminaarissa. ”Tarvitaan jonkinlainen yhteinen ymmärrys siitä, mitä se [EU-sopimuksen] artikla 
todella tarkoittaa. Sehän on varsin hyvä muotoilu, se on jopa velvoittavampi kuin Naton viides artikla. 
Mutta mitä teemme kauniilla lauseella, jos kukaan ei tiedä mitä se tarkoittaa?” Presidenttiä ja meitä 
kaikkia kiinnostaa, että mitä muut EU-maat tekevät tällä kauniilla lauseella, jos Suomeen hyökätään.  
 
Lausekkeen käytön suhteen ei ole olemassa vakiintunutta menettelyä. Avun ei välttämättä tarvitse 
olla luonteeltaan sotilaallista. Avun tyypistä päätetään maiden välillä kahdenvälisissä keskusteluissa, 
joten EU:n rooli on rajallinen. EU voi kuitenkin auttaa prosessin koordinoimisessa. Itse Euroopan 
Unioni ei tee mitään, kuten Ranskan muutaman vuoden takainen pyyntö osoitti.  
 
Artiklan toisen momentin mukaan ”tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin 
liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille 
edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.” 
 
Suomen valtionjohdossa pidetään yllä niin sanottua Nato-optiota, eli puolustusliittoon saatetaan jos-
kus myöhemmin panna hakemus vetämään. Nykyhallituksen aikana tätä ei tapahdu. Mutta Natoon 
ei ole liitytty muun muassa siksi, että kansasta vain noin neljännes kannattaa jäsenyyttä. Ja kansa ei 
ole halunnut liittyä muun muassa siksi, että Suomi voitaisiin vetää mukaan Baltiassa tapahtuvaan 
sotilaalliseen selkkaukseen. 
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Suomella saattaa olla Nato-optio, mutta onko enää optiota jättäytyä Baltiassa käytävän sodan ulko-
puolelle? Baltian EU-mailla on enemmän kuin optio huutaa Naton lisäksi Suomea apuun, sillä ne pe-
laavat puolustuspolitiikassaan vähintäänkin kaksilla korteilla, kuten Suomikin. 
 
Atlantic Council -ajatushautomon tutkijat analysoivat syyskuussa Suomen puolustuksen heikkouksia. 
Niitä löytyi kaksi: 1) Suomi luottaa vahvasti reserveihinsä asearsenaalinsa käytössä. Vaikka se var-
masti voidaankin aktivoida nopeasti Ukrainan Donbassin ”pienten vihreiden miesten” kaltaisten pie-
nimuotoisten tunkeutumisten päihittämiseksi, ei riittäviä reservejä saada mobilisoitua lyhyellä varoi-
tusajalla riittävän pian suuren venäläisinvaasion torjumiseksi. 2) Suomen heikkous on kyky saada 
luotettavasti ja oikea-aikaisesti puolustusmateriaalia Yhdysvalloista. Tämä on seurausta siitä, ettei 
Suomi ole Naton jäsen tai kuulu Yhdysvaltojen merkittäviin Naton ulkopuolisiin liittolaisiin. Tutkijat 
esittävät ratkaisuna yhteistyön syventämistä Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa sekä muun muassa 
joukkojen lähettämistä mukaan Nato-osastoon Viroon. 
 
Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistyksessä käytössä oleva rotaatio on omalta osaltani tulossa 
päätökseen: Olen ollut hallituksessa vuodesta 2012, varapuheenjohtajana 2016-2017 ja viimeiset 
kaksi vuotta puheenjohtajana. Aika on mennyt nopeasti, ja on ollut hienoa nähdä ja olla mukana var-
sinaissuomalaisessa maanpuolustustyössä. 
 
Muutamat toimikaudelleni itse asettamani tavoitteet toteutuvat ja muutamat eivät – aina ei mene niin 
kuin Strömsössä. Hyvä niin. Tahdon kiittää teitä kaikkia jäseniä kuluneesta yhteisestä matkasta – ja 
uskallan toivoa, että niitä tulee myös lisää. Siirtyessäni takavasemmalle aikaisempien puheenjohta-
jien joukkoon, kiitän heitä saamastani tuesta ja kannustuksesta. Kiitän hallitusta hyvästä yhteis-
työstä, toimintavalmiudesta ja maanpuolustustahdon vaalimisen tärkeydestä. 
 
 
Vesa Rantala 
puheenjohtaja 
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VUOSIKOKOUSKUTSU 
 

Aika: Tiistai 22.10.2019 klo 18:00   

Paikka: Naantalin kaupungintalo 

 

 Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen 

Ennen kokousta on Naantalin kaupungin puheenvuoro, kaupunginjohtaja Jouni Muta-

nen sekä Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmen esitelmä. 

Asialista: 

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan syyskokouksessa käsitellään: 
 

1. kokouksen avaus, 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

(2) ääntenlaskijaa, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jä-

senmaksun suuruus, 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, 
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, 
8. muut asiat. 

 
 
Kokousaineisto julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla viikolla 39. 

 

Ilmoittautumiset 15.10.2019 mennessä sihteeri Pirjo Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi tai 029 501 

8063.  

Tervetuloa! 

Hallitus 
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EUROOPAN RESERVIALIUPSEERI-

JÄRJESTÖN - CISORIN TOIMINTA 

LAAJENEE 
 

Vuonna 1963 perustettiin Euroopan reservialiupseerijärjestö silloiselta nimeltään AESOR. Nimi muu-
tettiin nykyiseen muotoon - Cisor 22.2.2013 yksimielisesti kaikkien jäsenmaiden päätöksellä. Nykyi-
sin järjestön jäsenmaita ovat; Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Ka-
nada, Puola, Espanja, Slovenia, Sveitsi ja uusimpina jäsenmaina mukaan hyväksyttiin kesäkuun ko-
kouksessa Porin Prikaatissa Englanti ja Viro. 
 
Suomi toimi järjestön puheenjohtajamaana vuodet 2016 - 2018 järjestäen kaikkiaan 6 eri kokousta, 
joista yksi sisälsi myös sotilasmoniottelun 2017 Vekaranjärvellä. Suomen tavoite puheenjohtajana oli 
parantaa ja yhdenmukaistaa kokouskäytäntöjä sekä kokousasiakirjoja. Järjestön kahteen valiokun-
taan eli laki- ja tekniseen valiokuntaan haluttiin lisää sisältöä ja vastuualueita koulutustoiminnan, 
verkko-koulutusympäristön ja nuorten kouluttamisen kehittämiseen. Myös viestinnän kehittäminen 
katsottiin tarpeelliseksi. Tavoitteista iso osa saatiin toteutettua ja ne, mitkä eivät vielä tulleet val-
miiksi, ovat tämän hetken puheenjohtajamaan Belgian tavoitteina saada kuntoon. 
 
Suomen puheenjohtajuuden jälkeen uusi puheenjohtajamaa Belgia halusi järjestää kaksivuotisen 
kautensa niin, että kokoukset ovat eri maissa ja ainoastaan puheenjohtajuuden päätöskokous on 
Belgiassa Brysselissä. Tämän johdosta myös Suomea pyydettiin selvittämään mahdollisuutta järjes-
tää sotilasmoniottelukilpailu uudelleen kesällä 2019. Puolustusvoimat ja Porin Prikaati suhtautuivat 
tukeen myöntävästi, joten poikkeuksellisesti näimme kansainväliset kilpailut kotimaassa kahdesti pe-
räkkäin.  
 
Tämä on kannustanut reserviläisiä niin naisia kuin miehiäkin lähtemään mukaan monipuoliseen kil-
pailuun missä lajit ovat; pistooliammunta, kivääriammunta + biathlon, esteuinti, esterata, maasto-
juoksu, suunnistus ja käsikranaatin pituus- sekä tarkkuusheitto. Myönteinen suhtautuminen niin Re-
serviläisliiton kuin Reserviupseeriliitonkin puolelta on johtanut siihen, että sotilasmoniottelusta tulee 
yksi Reserviläisurheiluliiton lajeista jatkossa ja tämän myötä varmasti lajin harjoitteluun tulee enem-
män mahdollisuuksia. 
 
Verkko-oppimisalustalle tehtävät verkkokurssit, lokakuussa ensimmäisen kerran järjestettävän nuor-
ten aliupseerien kurssi Hollannissa ja sotilaskilpailut tarjoavat monelle mahdollisuuksia päästä mu-
kaan kansainväliseen toimintaan. Koska elämme muutenkin kansainvälisessä ympäristössä, on 
myös hyvä, että reserviläisjärjestöt ovat hereillä ja kehittyvät muutosten mukana. 
 
Minna Nenonen 
varapuheenjohtaja 
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YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2019 
 

5.10.2019 Maanpuolustusseminaari Heikkilän auditoriossa. Tilaisuuden järjestävät: Turun Kadetti-
piiri, Turun Upseerikerho, Varsinais-Suomen Reserviläispiiri, Varsinais-Suomen Reser-
viupseeripiiri ja Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys sekä Lounais-Suomen alue-
toimisto. 
 
Ilmoittautumiset 26.9.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi 
 

22.10.2019 Syyskokous Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, Naantali 
 
Ilmoittautumiset 15.10.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi 

 
15.11.2019 Vierailu Finavian Turun lentokentälle, FinnHEMS:in ja Vartiolentolaivueen Turun tuki-

kohtiin. Kokoontuminen lentokentän lähtöselvitysaulassa klo 12.00. Kahvitarjoilu. Tilai-
suuden kesto n. 3 tuntia. 

 
Ilmoittautumiset 8.11.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  
 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2020 
 

3.3.2020 Kevätkokous 

toukokuu maakuntavierailu, Marine Alutech, Wiurilan kartano 

toukokuu VSMPY-golf 

toukokuu ammuntapäivä 

lokakuu Ulkomaanmatka Normandiaan 

24.10.2020 Syyskokous, Piknik – risteily 

marraskuu vierailu Turun hätäkeskus 
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VARSINAIS-SUOMALASITEN MAAPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN JA LOUNAIS-SUOMEN 

ALUETOIMISTON YHTEINEN MAANPUOLUSTUSSEMINAARI 5.10.2019 HEIKKILÄN 

KASARMIN AUDITORIOSSA 

 
 

Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoista esitelmää ja nauttimaan sotkun munkkikahvista. 
 
 
Varsinaissuomalaisten maanpuolustusjärjestöjen ja Lounais-Suomen aluetoimiston yhteinen maan-
puolustusseminaari järjestetään 5.10.2019 Heikkilän kasarmin auditoriossa (Rykmentintie 15, 
TURKU). 
 
 
PUHUJINA MINISTERI ILKKA KANERVA, LIPPUEAMIRAALI TIMO HIRVONEN, NEUVOTTELEVA 
VIRKAMIES KAROLIINA HONKANEN  SEKÄ ERIKOISTUTKIJA KIMMO ELO 
 
 
 
Ohjelma:  
 
09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
09.30 Avaus, puheenjohtaja Vesa Rantala, Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys 
 
09.40 Ajankohtaista puolustuspolitiikasta, ministeri Ilkka Kanerva, Puolustusvaliokunnan puheenjoh-
taja 
 
10.15 Euroopan unionin puolustusulottuvuus ja Suomi, lippueamiraali Timo Hirvonen, Pääesikunta 
 
10.50 Tauko 
 
11.00 Nato-kumppanuus ja Suomi, neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen, Puolustusministeriö 
 
11.45 Lounas, Heikkilän sotilaskoti 
 
13.00 Saksa ja eurooppalainen turvallisuus, erikoistutkija Kimmo Elo, Turun Yliopisto 
 
13.45 Paneelikeskustelu 
 
14.55 Päätössanat, puheenjohtaja Simo Saarikallio, Varsinais-Suomen Reserviläispiiri 
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KRISTALLINEN KYNTTILÄNJALKA 

YHDISTYKSEN LOGOLLA 
 

Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus hankkia upea Muurlan laserkristallinen kynttilänjalka, joka 
on pakattu yksittäin kauniiseen silkkivuorattuun laatikkoon. 

 
Tuotteen sisälle on laserkaiverrettu yhdistyksemme logo. 

 
Tänä vuonna vietämme mm. Suomen lipun ja puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa. 

Laserkristalliset kynttilänjalat sopivat mm. arvokkaasti Itsenäisyyspäivän kynttilöille. 
 

Tuotteen hinta: 1 kpl 35 euroa ja 2 kpl 60 euroa (+ postituskulut) 
 

Tilaukset sähköpostilla puheenjohtaja Vesa Rantalalle, vesa.rantala@taivassalo.fi 
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2019 
 

 

 

  

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja  

Vesa Rantala 

 koulutussihteeri 

Minna Nenonen 

vesa.rantala@taivassalo.fi  minna.nenonen@mpk.fi 

050 387 3351  045 178 3621 

 

Hallituksen jäsenet 

  

   

   

Juha Pyykönen Esko Våg Jan Söderholm 

prikaatinkenraali (res) röngtenlääkäri, LKT aluejohtaja 

juha.pyykonen@secan.fi eskovag@hotmail.com jan.soderholm@nordea.fi 

0400 918 191 0400 724 757 050 518 0600 

   

 

 

  

Eero Kuisma Jussi Rapeli Pirjo Rajakangas 

toimitusjohtaja turvallisuuspäällikkö projektikoordinaattori 

kuisma.eero1@gmail.com jussi.rapeli@tyks.fi pirjo.rajakangas@sskky.fi 

040 585 661 050 409 2130 044 594 3184 

   

 

 

 

  

Antti Paajanen  Pirjo Tuominen 

rahastonhoitaja  sihteeri 

antti.paajanen2@hotmail.com  pirjo.tuominen@avi.fi 

040 563 2213  029 501 8063 
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OVATKO YHTEYSTIETOSI 

AJANTASALLA? 
 

Yhdistyksemme tiedotteet lähtevät pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittamalla meille voimassa ole-
van sähköpostiositteellasi varmistat tiedotteiden ja ilmoitusten perille tulon.  
 
Osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan sihteeri Pirjo Tuomi-
selle, pirjo.tuominen@avi.fi, 029 501 8063. 
 

JÄSENEKSI YHDISTYKSEEMME? 
 

Tunnetko alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittaneen henkilön, mutta joka ei 

vielä ole yhdistyksemme jäsen? Jos alueellinen kurssi on suoritettu muualla Suomessa, ei yhdistyk-

semme jäsenyys ole esteenä esim. kutsulle jatkokurssille. Otapa asia puheeksi, ja pyydä jättämään 

jäsenhakemus osoitteessa: www.vsmpy.com.  

 

Hyvää syksyä!  


