TERHI HAKOLA
IKÄ
ASEPALVELUS
YHDISTYS/PIIRI
AMMATTI

37 vuotta
Ei suoritettu
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry, Pirkanmaan Reserviläispiiri
Tampereen Reserviläiset ry
Asiakasvastaava rakennusliikkeet ja rakennuttajat

RESERVILÄISTOIMINTA
Maanpuolustus on minulle elämäntapa ja Reserviläisliitto erittäin tärkeä järjestö siinä. Olen aktiivisesti
mukana liiton varapuheenjohtajana eri portaissa ja olen yhteydessä sekä jäsenistöön että
yhteistyökumppaneihimme säännöllisesti. Olen myös Naisten Valmiusliiton hallituksessa Reserviläisliiton
edustaja sekä MPK:n viestintä- että naisten koulutuksen kehittämistyöryhmien jäsen. Harrastan myös
ammuntaa säännöllisesti. Käyn jatkuvasti mielelläni myös eri yhdistyksien tapahtumissa

MILLA KOSKELA
IKÄ
ASEPALVELUS
YHDISTYS/PIIRI
AMMATTI
RESERVILÄISTOIMINTA

40 vuotta
Suoritettu, kersantti
Janakkalan Reserviläiset ry, Etelä-Hämeen Reserviläispiiri
Hankintaryhmäpäällikkö teollisuudessa

Olen ollut mukana Janakkalan reserviläisissä vuodesta 2014. JaRes johtokunnassa vuodesta 2016 ja vuosina 20172018 yhdistyksen some-aliupseerina. Vuodesta 2019 eteenpäin toimin JaRes varapuheenjohtajana. Olen osallistunut
aktiivisesti erilaisiin yhdistyksen talkootöihin; muiden muassa liikenteenohjaukseen, veteraanien
joulutervehdysten toimittamiseen, jouluaaton kunniavartioihin, perheliikuntapäiviin, itsenäisyyspäivän
tuotemyyntiin sekä Mestarin kierrokselle (100km pyöräillen). MPK Hattulan koulutuspaikan toiminnassa olen ollut
mukana myös vuodesta 2014, sitoutuneena vuodesta 2016 lähtien. Olen toiminut eri harjoituksissa lähinnä
vääpelitehtävissä esimerkiksi naisten valmiusliiton Leijona-harjoituksessa, Hämeen Ilvesharjoituksissa, useissa vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa sekä syksyn 2018 Panssarijotoksella. Keväästä 2019
lähtien olen osallistunut reserviläisliiton naisten työryhmän toimintaan ja ollut mukana luomassa reserviläisliiton
naisten koulutusohjelmaa (MPK:n koulutusohjelma 2020).

SARI MASTROMARINO
IKÄ
ASEPALVELUS
YHDISTYS/PIIRI
AMMATTI
RESERVILÄISTOIMINTA

45 vuotta
Ei suoritettu
Mynämäen Seudun Reserviläiset ry, Varsinais-Suomen Reserviläispiiri
THL, obduktioteknikko Turun Oikeuslääkinnässä

Liityin reserviläisliittoon Korian erämessuilla ollessani erämessuilla. Kouvolan reserviläiset olivat kuitenkin hyvin kaukana, joten
liityin paikalliseen yhdistykseen ja nykyään olen Mynämäen reserviläisten hallituksen jäsen. Tätä ennen olen toiminut edellisessä
yhdistyksessä ammunnasta vastaavana sekä hallituksessa. MPK:n kurssit ovat tarjonneet minulle vuodesta
2014 erittäin hienon tavan tutustua laajasti maanpuolustukseen ja eri toimipaikkoihin sekä löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen
kohteita. Pääasiallisesti palaute ja asenne asepalvelusta käymätöntä kohtaan on ollut erittäin asiallista ja kannustavaa, sekä
kurssikavereiden että kurssittajien puolelta. Henkilökohtaisesti minulle on ollut suuri merkitys sillä, että PV on myöntänyt minulle
pätevyyksiä (mm. rastikouluttajan sekä ensiapuhenkilön) koska tietyllä tavalla haluaisin olla vielä enemmän virallisesti mukana.
Erityisen antoisaa on ollut mm mahdollisuudet olla osana sotaharjoituksia ja näin ollen yhtenä tekijänä suomen puolustuksen
vahvistamisessa. Ammuntaa harrastan 9 mm pistoolilla, .223 kiväärillä ja puoliautomaattihaulikolla, lähinnä SRA ja IDPA-kilpailuissa.
Lisäksi olen suorittamassa parhaillaan Nato standardin SERE-A kurssikokonaisuutta.

MONA NORDBERG
IKÄ
ASEPALVELUS
YHDISTYS/PIIRI
AMMATTI
RESERVILÄISTOIMINTA

45 vuotta
Ei suoritettu
Rauman Seudun Reserviläiset ry, Satakunnan Reserviläispiiri
Myyjä

2010 liityin Rauman Reserviläisiin SRA ampujien kautta, kun radalla olin jo tutustunut lajiin.
Johtokuntaan liityin 2013 ja samalla minusta tehtiin yhdistyksen rahastonhoitaja, joissa tehtävissä edelleen toimin. Lisäksi 2016
vuodesta olen ollut Satakunnan piirissä Rauman edustajana ja 2019 alkaen piirin varapuheenjohtaja. SRA statuksen ammuin 2014
ja ensimmäiset piirikilpailut 2015 jonka jälkeen vuosittain kierrellyt eri kilpailuissa joko kilpailijana tai toimitsijana. 2019 oli mukana
ampuvana toimitsijana ensimmäisen kerran SM kisoissa (SM Naiset avoin 6. sija). SRA tuomarikortti hankittu 2019. Lisäksi olen
ampunut pienoiskivääriä reserviläisten piiri ja SM kilpailuissa. Olen käynyt MPK:n taktisilla kursseilla 2014 vuodesta kivääri,
haulikko ja pistooli ja viimeiset kolmevuotta myös toiminut niissä kouluttajana. Yhdistyksessämme olen toiminut myös kilpailuiden
järjestelytoimikunnassa ja vastannut tulospalvelusta, SRA:ssa sekä valtakunnallisessa Jotoksessa.
2018 alkaen olen yksi kolmesta henkilöstä joka vastaa yhdistyksemme mökin ylläpidosta ja vuokrauksesta.

